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 مقدمة

﴿ُهَو (الحمد هلل رب العالمين القائل فن محكم كتابه وتنزيله: 7373)

وأشهد أن ال إله إال اهلل [، 92]البقرة:الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما فِي األَْرِض َجِميًعا﴾

إِنَُّه َلْيَس بِي »ا عبده ورسوله القائل: وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدً 

«َتْحِريُم َما َأَحلَّ اهلُل لِي
(1)

، صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم، ومن تبعهم بإحسان 

 إلى يوم الدين.

 أما بعد:

، مررُت على ه3377ففي يوم األحد الخامس من ذي الحجة الحرام 

مسجد الحرام، فوقع عناوين رسائل كتاب لقاء العشر األواخر من رمضان بال

منظومة فيها ما يحل  بصري على الرسالة الخامسة والثمانين: وهي عبارة عن

  لإلمام شهاب الّدين أحمد ويحرم من الحيوان
ّ
فشرح ، بن عماد األقفهسي

اهلل صدري للتعليق عليها رجاء اإلفادة واالستفادة، والكتابة يف هذا الباب من 

من المطعومات من الّلحوم، والناس يف هذه  األهمية بمكان، وذلك أّن كثيًرا

طرفان، ووسط، ومصدر هذه الّلحوم بري أو بحري  -كغيرها-المسألة 

وكثير من الناس يجهلون أحكام دينهم مما يجب ويستحب، ومما ُيحرم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وسيأيت بطوله. ( عن أبي سعيد565أخرج مسلم ) (3)
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ويكره فضاًل عما يباح، فأحببت أن أشارك يف نشر العلم يف هذا الباب، وكما 

 يره من األبواب.يف غ -بحمد اهلل-هو الحال 

بن علي الحجوري،  فاستشرت شيخي الكريم أبا عبدالرحمن يحيى

فأخربين أّنه كان عازًما على ما عزمُت عليه، فرتَكها لكثرة المشاغل، فاهلل 

المسئول أن يبارك يف األوقات ويجعل ما نكتب نافًعا يف المحيا وبعد 

فر لي ولوالدّي مجيب الدعوات، وأسأله أن يغالممات، إّنه سميع قريب 

 وللمؤمنين، والحمد هلل رب العالمين.

  

 كتبه 

 زيد الحجوري الزعكري بن يحيى بن أبومحمد عبدالحميد 

 ه3377/ذي الحجة الحرام/6 
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 ترجمة المؤلف

 اسمه، ولقبه، وكنيته، ونسبه

بن عبد النبي بن يوسف بن محمد بن عماد أحمد اسمه:
(3)

أبوالعباس  

ثم القاهري الفقيه الشافعي، ويعرف بابن العماد شهاب الدين األقَفهسي 

 األقفهسي.

 يلقب بشهاب الدين. لقبه:

 أبوالعباس، ولقد كناه هبذه الكنية أغلب من ترجم له. كنيته:

 ينسب إلى قرية َأقَفْهس من عمل البهنسا بالصعيد بمصر. نسبه:

، وعنون لها ياقوت الحموي: باألقفاص، وقال: كذا العامة يتلفظون هبا

 وينسبون إليها األقفاص، وصوابه: أقفهس.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زم: اّتفقوا على تحريم كّل اسم ُمَعبَِّد لغير اهلل؛ قال ابُن ح التعبيد لغير اهلل تعالى ال يجوز. (3)

 كعبد عمٍرو، وعبدالكعبة، وغير ذلك، حاشا عبدالمّطلب. انتهى

 أقول: وكذلك عبدالمطلب ليس بمشروع، واستدل من ذهب إلى مشروعيته بأمرين:

. والجواب أن هذا كان «أنا ابن عبدالمطلب»األول: قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: 

 ى جهة اإلخبار.عل

الثاين: قولهم: إن بعض الصحابة كان يسمى هبذا االسم، والصحيح عند التحقيق أن 

 اسمه كان المطلب.
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وقال الزركلي يف األعالم: نسبته إلى أقفهس من عمل البهنسا بمصر، 

 وكذا نسبه كثير ممن ترجموا له إلى هذه البلدة.

 وأما نسبته الثانية: فهي نسبة إلى موطنه ومقر حياته، وهي القاهرة.
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 والدته، ونشأته، ووفاته

 والدته:

تي تعرضت لرتجمة ابن العماد األقفهسي أن والدته كانت ذكرت الكتب ال

( هجرية، ولم تذكر سنة والدته بالتحديد، ويبدو لي أنه ناتج عن 357قبل )

عدم معرفتهم لمكان والدته أيًضا، رغم أنه منسوب إلى بلده األصلي 

أقفهس، ولكن لم ُيعرف ما إذا كانت والدته فيها ثم انتقل إلى القاهرة بعد أن 

 طلًبا للعلم أم أن الذي انتقل إلى القاهرة والده ثم استقر فيها وأنجب فيها كرب

ولده أحمد، وال ننسى أن قيمة اإلنسان وفضله إنما يعرفان يف شبابه أو يف 

أواخر حياته غالًبا، أما عند الوالدة فال يعرف عن اإلنسان ومدى أهميته يف 

ا يف عدم معرفة تاريخ والدته المستقبل شيء، فربما كان هذا االعتبار واردً 

 على جهة التحديد.

 نشأته:

نشا ابن العماد يف القاهرة نشأة علمية، فقد توجه منذ صباه إلى الدراسة 

الشرعية فأخذ يتنقل بين األزهر وما كان موجوًدا من المدارس الشرعية 

واللغوية يف عصره، فالزم األسنوي وأخذ عنه الفقه واألصول واللغة، كما 

يحضر مجلس السراج البلقيني وغيره حتى نبغ يف شتى العلوم من فقه كان 

 وأصول ولغة وتفسير وحديث وشعر.
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 وفاته:

أجمعت كتب الرتاجم والتاريخ التي ترجمت له أو تعرضت لذكر وفاته 

 على أنه تويف يف العام الثامن بعد الثمانمائة للهجرة النبوية الشريفة.

 فيه، هل هو جمادى األولى أم جمادى لكن اختلفوا يف الشهر الذي تويف

 الثانية؟

 ففي معجم المؤلفين يقول: تويف يف إحدى الجمادين، ولم يذكر أيهما.

 ومثله قال المقريزي، وصاحب الضوء الالمع.

( للهجرة ثماٍن 777ويف البدر الطالع يقول: تويف يف جمادى سنة )

 وثمانمائة، ولم يبين أي الجمادين.

 . تتعرض لذكر الشهر أو اليوم الذي تويف فيه وبقية المصادر لم

الضوء الالمع  وأقدم الكتب التي تناولت حياة المؤلف بتوسع هو كتاب

لشمس الدين السخاوي، ولعل بقية المصادر قد اعتمدت  ألهل القرن التاسع

 عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

 صفاته وأخالقه:

رقيًقا يف حسه، كثير البكاء خوًفا  كان اإلمام ابن العماد األقفهسي رجاًل 

من اهلل سبحانه، إلى جانب ما كان يتمتع به من صفاء يف الذهي وبوغ يف 
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العلم، كان كثير االطالع والتصنيف، إال أن يف لسانه بعض حبسة تعيقه أحياًنا 

 عن طالقة اللسان، وكان كثير الشفقة على البائسين والمحتاجين.

 بي، وهو أحد تالمذته:فقد قال عنه الربهان الحل

  ُ  إَِمـــاُم ُمِحـــِب َناِشـــُد ُمَتَصـــد 

 

 ُمَصلٍّ َوَباٍك َخاِئُف َسـْطَوَة اْلَبـاسِ  

ـــهِ   ـــل  َعْرِش َِ ـــي  ـــُم اهلُل فِ  ُيظِلُُّه

 

اسِ   لَّ لِلنَـّ َـِ  إَِذا َكاَن َيْوُم اْلَحْشِر اَل 

 .ثم قال عنه أيًضا: وهو من نبهاء الشافعية، كثير االطالع والتصانيف 

 وهو كثير الفوائد، دمث األخال ، ويف لسانه بعض حبسة.

وقال عنه ابن حجر: أحد أئمة فقهاء الشافعية يف هذا العصر، سمعت من 

 نظمه ومن لفظه.

 شيوخه:

 أشهر من تلقى عنهم اإلمام األقفهسي:

بن  بن عمر بن علي بن الحسن هو عبدالرحيم اإلمام األسنوي: -1

الشيخ جمال الدين أبومحمد يلتقي نسبه مع النبي بن إبراهيم األسنوي،  علي

 يف عبد مناف.

 ( للهجرة.393( للهجرة يف مدينة أسنا، ثم قدم القاهرة سنة )373ولد سنة )
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سمع الحديث من الدبوسي، والصابوين، وغيرهما، وأخذ العلم عن 

القزويني، والقونوي، والسبكي، وغيرهم، عمل بالتدريس يف عدة مدارس، 

 مدرسة الملكية، والمدرسة األقبغاوية، والجامع الطولوين.منها: ال

وتقلد عدة مناصب سياسية، منها: رئاسة قضاء الحسبة، ووكالة بيت 

 المال.

شرح  يف الفقه، و تلخيص الرافعي الكبير له مؤلفات كثيرة، أهمها:

، الكوكب الدري وله يف األصول كتاب، طبقات الشافعية للنووي، و المنهاج

 وغيرها.، السول يف شرح منهاج األصولوهناية 

الكوكب الدري يف  وكتاب، المهمات وقد سمع ابن العماد من األسنوي:

 وغيرها.، كيفية تخريج الفروع الفقهية على المسائل النحوية

 . ( للهجرة339وفاته: تويف يف القاهرة سنة )

بن  هو شيخ اإلسالم سراج الدين أبوحفص عمر السراج البلقيني: -2

بن عبدالحق الكّتاين  بن عبدالخالق بن شهاب بن صالح بن نصير سالنر

 البلقيني.

( هجرية ببلقينية، وقدم القاهرة مع أبيه لطلب العلم سنة 393ولد سنة )

 ( هجرية.376)
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عرض على القزويني والسبكي بعض محفوَاته فأعجبهم وأعجبهم 

 ن العلماء.( هجرية وأخذ هبا عن جماعة م327ذكاؤه، ودخل حلب سنة )

 و، حواشي الروضة له عدة تصانيف يف الفقه والحديث والتفسير، منها:

 . حواشي الكشاف و، شرح الرتمذي و ،شرح صحيح البخاري

قال ابن حجر: كان أحفظ الناس لمذهب الشافعي، وكان وقع االتفا  

على أنه أحفظ أهل عصره وأوسعهم معارًفا وأكثرهم علوًما، ولم يكمل من 

ه إال القليل؛ ألنه كان يشرع يف الشيء ولسعة علمه يطول عليه األمر مصنفات

 حتى إنه كتب يف شرح البخاري على نحو عشرين حديًثا يف مجلدين.

ولي تدريس التفسير يف الجامع الطولوين وغيره، وُعي َن لقضاء مصر غير 

 مرة.

ة تويف يف القاهرة يوم الجمعة يف الحادي والعشرين من ذي القعدة سن

 . ( هجرية775)

هذا ولم تذكر كتب الرتاجم نوع العلوم التي تلقاها ابن العماد عن 

 السراج البلقيني، إال أهنا تكاد تجمع على أنه تتلمذ عليه كثيًرا.
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 تالمذته:

الذين ترجموا البن العماد كثيًرا من أسماء تالمذته، ولعل ذلك  لم يذكر

أليف والنظم والشرح؛ مما جعله راجع إلى اشتغاله وانشغاله بالتصنيف والت

 يصرف جل وقته يف هذا المجال.

 ومن أشهر تالمذته:

بن خليل الربهان، الطرابلسي  بن محمد هو إبراهيم البرهان الحلبي: -1

 األصل، الشامي المولد والدار، الشافعي المذهب.

( بالجّلوم، بلدة بالشام، حفظ بدمشق القرآن الكريم، ثم 357ولد سنة )

به أمه إلى حلب فنشأ هبا، وقرأ يف الفقه على البلقيني وغيره، وقرأ يف  ارتحلت

اللغة على مجد الدين صاحب القاموس، كما قرأ يف الحديث على العراقي 

والبلقيني، وارتحل إلى مصر مرتين لقي هبا جماعة من العلماء منهم ابن 

 العماد األقفهسي.

كما ، أحكام المساجد يقال ابن حجر: وقرأ ابن العماد لربهان الحلب

 على ابن العماد األقفهسي. التبيان سمع

ُروي عنه أنه قال: مشايخي يف الحديث نحو المائتين ويف العلوم غير 

 الحديث نحو الثالثين.
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نحو العشرين  صحيح مسلم أكثر من ستين مرة، و صحيح البخاري وقرأ

 مرة.

اجه، وشرًحا اشتغل بالتصنيف، فكتب تعليًقا لطيًفا على سنن ابن م

يف أربعة  التلقيح لفهم قارئ الصحيح مختصًرا على البخاري سماه:

الكشف الحثيث  يف مجلد، و هناية السول يف رواة الستة األصول مجلدات، و

 يف كراستين. التبيين السماء المدلسين يف مجلد، و عمن ُرمي بوضع الحديث

نًا ، ورًعا، متواضًعا، وافر قال السخاوي: كان إماًما، عاّلمة، حافًظا، َدي 

العقل، حسن األخال ، جميل العشرة، محبًّا للحديث وأهله، حافًظا لكتاب 

اهلل، كثير التالوة، صبوًرا على اإلسماع، ربما أسمع يوًما كاماًل من غير ملل 

( 733وال ضجر، عرض عليه قضاء الشافعية ببلده فرفض. مات مطعوًنا سنة )

 . هجرية، ودفن بالجبيل

بن علي  بن محمد بن محمد بن علي هو أحمد الحافظ ابن حجر: -2

 الكّتاين العسقالين ثم المصري الشافعي المعروف بابن حجر العسقالين.

( للهجرة، ونشأ هبا يتيًما يف كنف أحد 337ولد بالقاهرة بمصر سنة )

 أوصيائه.
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ألفية  و العمدة حفظ القرآن الكريم وهو ابن تسع سنين، ثم حفظ

يف األصول،  مختصر ابن الحاجب و الحاوي الصغير للعراقي و الحديث

 وتفقه على البلقيني، وابن العماد األقفهسي، وغيرهم.

 وقد قال: سمعت من نظم ابن العماد ومن لفظه.

 ثم طلب الحديث وبرع فيه حتى انتهت إليه رئاسة الحديث.

 من ثالحدي لسماع طلًبا ومكة واليمن والحجاز الشام بالد إلى ارتحل

 الشيوخ.

ال يعرف علماء عصري  وكان يقول: أنا أقرأ يف خمسة عشر علًما

 أسماءها.

، البخاري اإلمام صحيح فيه شرح الذي الباري فتح مؤلفاته أجّل  من

 ( هجرية.739( إلى سنة )733واستغر  تأليفه من سنة )

 وُأطلق عليه لقب الحافظ حتى صار هذا اللقب إجماًعا.

 . ( بالقاهرة، ودفن بالقرافة759تويف سنة ) وفاته:

 عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن خليل هو األقفهسي: خليل -3

 ( هجرية.367األقفهسي، ُولَِد بأقفهس سنة )
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التبيان لما  تتلمذ على يد ابن العماد وهو كاتب إحدى نسخ مخطوط

من تأليف ابن العماد األقفهسي كما هو مكتوب  يحل ويحرم من الحيوان

 . ر الورقة األولى منها بخط المؤرخ السخاويعلى َه

اشتغل بالفقه والحساب والفرائض واألدب، ثم أحب الحديث، فسمع 

 من شيوخه بمصر ودمشق ومكة والمدينة والعرا  والهند وهرمز وسمرقند.

وخرج من أحاديث الفقهاء ، المتباينات خرج من الحديث معجًما سماه

 الشافعية.

 ببلدة يزد بإقليم ُكرمان بإيران.( هجرية 793تويف سنة )



 ترجمة المؤلف

 

15 

 
 جهود اإلمام ابن العماد األقفهسي وآثاره العلمية

لقد كّرس ابن العماد معظم حياته يف التصنيف والتأليف، واشتهر بكثرة 

 تصانيفه.

 ومؤلفاته التي استطعت الوقوف عليها:

 تسهيل المقاصد لزوار المساجد: آداب. -3

كثيرة تتعلق  لحيوان: فقه، ذكر فيه أحكاًماالتبيان لما يحل ويحرم من ا -9

 بالحيوان مع ذكر كل منها.

ورقة بدار الكتب المصرية بالقاهرة تحت  337وله عدة نسخ: األولى: 

 طبيعيات تيمور. 377رقم: 

 .3779/57969ورقة بالمكتبة األزهرية بالقاهرة تحت رقم:  25الثانية: 

 ب.97333قاهرة تحت رقم: ورقة بدار الكتب المصرية بال 27الثالثة: 

فقه  332ورقة بدار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقم:  33الرابعة: 

 شافعي.

وهبا نقص من  3937/57372الخامسة: يف المكتبة األزهرية تحت رقم: 

 األخير.

 القول التمام يف أ؛كام المأموم واإلمام: فقه. -7
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 ه.3797بمطبعة غازي سنة:  مطبوع

 بدار مطبوع سعد، شعبان وتحقيق: دراسة مطبوعة: أخرى ونسخة

 م.3227، ه3333الحديث، القاهرة، طبعة أولى: 

كتاب توقيف الحكام على غوامض األحكام: يف أحكام النكاح، ويقع  -3

 فقه شافعي. 276ورقة بدار الكتب والمخطوطات المصرية تحت رقم:  29يف 

 فقه شافعي. 977/739ورقة تحت رقم:  332ويف المكتبة الظاهرية بدمشق: 

 دفع اإللباس عن وهم الوسواس: فقه. -5

وهو مطبوع ومنشور تحقيق: محمد فارس ومسعد عبدالحميد السعدين 

 م.3225، ه3335بدار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى: 

 إكرام من يعيش بتحريم الخمر والحشيش. -6

 طبعة.وهو مطبوع مع كتاب دفع اإللباس لنفس المحقق وال

كتاب دالئل الحكام إلى معرفة جمل غوامض األحكام: يف أحكام  -3

ورقة بالمكتبة الظاهرية بدمشق  25النكاح والشهادات واألقضية، ويقع يف 

 .5955تحت رقم: 

 262ورقة تحت رقم:  27وبدار الكتب والمخطوطات المصرية، ويقع يف 

 فقه شافعي.
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ثالثة مجلدات، وهي  التعقبات على المهمات: فقه، ويقع يف -7

، 933، 327، 66مخطوطة بدار الكتب المصرية بالقاهرة يف أربع نسخ أرقامها: 

3353. 

 البحر األجاج يف شرح المنهاج للنووي: فقه. -2

 التوضيح يف شرح المنهاج: مجلدان، فقه. -37

 صالة الجماعة شرح المنهاج: مجلدان، فقه. -33

بيًتا يف المكتبة الظاهرية بدمشق  937منظومة النجاسات المعفو عنها:  -39

 فقه شافعي. 3739/375، ونسخة ثانية رقم 7337تحت رقم: 

 3332، 393، 373وبدار الكتب والمخطوطات المصرية ثالث نسخ بأرقام: 

 فقه شافعي.

رفع االلتباس عن وهم الوسواس: رسالة يف المعفّوات من النجسات  -37

 ات المعفّوة.شرح فيها منظومته السابقة: النجاس

 تنوير الدياجير يف معرفة أحكام المحاجير: فقه. -33

التنجيز فيما يقدم موته التجهيز: فقه، وذكرها ابن العماد يف تسهيل  -35

 .773المقاصد ونقل منها بعض األبيات صفحة: 

 شرح األربعين النووية: علوم حديث. -36
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 . شرح الربدة: يف مدح الرسول -33

داب حملة القرآن: وهي نونية تزيد على ستمائة بيت، التبيان يف آ -37

 تعرض فيها لمؤدب األبناء.

أحكام الحيوان: ثم اختصره يف التبيان لما يحل ويحرم من الحيوان:  -32

 منظومة يف أربعمائة بيت وهي التي بين أيدينا.

 السر المستبان مما أودعه اهلل من الخواص يف أجزاء الحيوان. -97

 لمجبورة: فقه منظومة يف ستين بيًتا.الدماء ا -93

األماكن التي تؤخر فيها الصالة عن أول وقتها: فقه، منظومة يف  -99

 أربعين بيًتا وشرحها.

 منظومة يف األماكن التي تباح فيها الغيبة: فقه. -97

 نظم التذكرة البن الملقن: يف علوم الحديث وشرحها. -93

يد، وهي منظومة تزيد على االقتصاد يف كفاية االعتقاد: توح -95

 خمسمائة بيت، وله عليها شرح مختصر.

منظومة ابن العماد وعليها شرح فتح الجواد: منظومة يف الفقه، وهي  -96

 فقه شافعي. 3739/375بدار الكتب الظاهرية بدمشق تحت رقم: 

 أحكام الحكم يف شرح العطائية. -93
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 .نظم الدرر يف هجرة خير البشر وشرحها: سيرة -97

 آداب الطعام: آداب. -92

 شرح العمدة. -77

الدرة الفاخرة: يشتمل على أمور تتعلق بالعبادات واآلخرة، وفيه  -73

  [.33]األنبياء:﴿ َوَنَضُع اْلَمَواِزيَن اْلِقْسَط ﴾الكالم على قوله تعالى: 

 القول التام يف آداب دخول الحّمام: آداب. -79

 كتاب الصالح. -77

 عما خفي عن فهم األفكار. كشف األسرار -73

 من الكثيرة األسئلة على الدوادار به تسلط فيما األسرار كشف -75

 الفقهاء.

رفع الجناح عما هو من المرأة مباح: فقه، ويفع يف ثماين ورقات  -76

 فقه شافعي. 393بدار الكتب والمخطوطات المصرية تحت رقم: 

لمصرية تحت رقم: المعفّوات: وهو يف دار الكتب والمخطاطات ا -73

(75.) 

أحكام األواين والظروف وما فيها من المظروف: وهي بدار  -77

 ( مجاميع.399المخطوطات المصرية تحت رقم: )
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 (.5726وبدار المخطوطات الظاهرية بدمشق تحت رقم:)

ورقة(، مخطوط بدار  33الفر  بين الحياة المستمرة والمستقرة: ) -72

 (.5726م: )الكتب الظاهرية بدمشق تحت رق

 ألفاظ القطرات يف شرح جامع المختصرات يف الفروع. -37

حوادث الهجرة: سيرة -33
(1)
. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انظر لترجمته: (3)

، دار الكتب ه(795( للحافظ ابن حجر العسقالين )9/779) إنباء الغمر بأبناء العمر *

 م.3276، ه3376طبعة الثانية: م، ال3263، ه3773العملية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى: 

 (.3/95) السلوك يف معرفة دول الملوك *

، دار مكتبة الحياة، ه(279( للسخاوي )9/33) الضوء الالمع ألهل القرن التاسع *

 بيروت، لبنان.

 (.3/372للسيوطي ) حسن المحاضرة *

 م.3227، دار الفكر، بيروت، ه(3762( لحاجي خليفة )3/373) كشف الظنون *

، دار اآلفا  ه(3772( البن العماد الحنبلي )3/37) رات الذهب يف أخبار من ذهبشذ *

 م.3227، ه3337الجديدة، بيروت، الطبعة األولى: 

، دار المعرفة، ه(3957( للشوكاين )3/27) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع *

 بيروت، لبنان.

 = م.3227، دار الفكر، بيروت، ه(3772دي )( إلسماعيل باشا البغدا3/337) هدية العارفين *
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 الفصل األول: المقدمات

 القول يف البسملة

ين أحمد  : بن عماد األقفهسي قال الناَم اإلمام شهاب الد 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم.

 الشرح:

لرحيم( على عادة المصنفين ابتدأ المؤلف الكتاب بـ )بسم اهلل الرحمن ا

يف فعل ذلك، اقتداًء بالكتاب العزيز، فإن اهلل افتتح كتابه بـ )بسم اهلل الرحمن 

 الرحيم(.

( 3وكذا متابعة للنبي فإنه كان يفتتح رسائله ومكاتبته هبا، ففي البخاري )

بِْسِم »َذا فِيِه وفيه: َفَدَفَعُه إَِلى ِهَرْقَل، َفَقَرَأُه َفإِ ، ( عن أبي سفيان3337ومسلم )

وِم: َسالَُم   َوَرُسولِِه إَِلى ِهَرْقَل َعِظيِم الرُّ
ِ
ٍد َعْبِداهلل ْن ُمَحمَّ

ِحيِم، مِ ْحَمِن الرَّ  الرَّ
ِ
اهلل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دار العلم للماليين، بيروت، لبنان، ه(3726( خير الدين الزركلي )3/373) األعالم * =

 م.3276الطبعة السابعة: 

، دار إحياء الرتاث العربي، ومكتبة ه(3377( لعمر رضا كحالة )9/96) معجم المؤلفين *

 المثنى، بيروت.

تسهيل المقاصد لزوار  براهيم محمد باوردي من مقدمةهذه الرتجمة منقولة عن إ

 لألقفهسي. المساجد
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ا َبْعُد، َفإِن ي َأْدُعوَك بِِدَعاَيِة اإِلْسالَِم، َأْسلِْم َتْسَلْم،  َبَع الُهَدى، َأمَّ َعَلى َمِن اتَّ

ْيَت َفإِنَّ َعَلْيَك إِْثَم األَِريِسي ينَ ُيْؤتَِك اهلُل َأْجَر  َتْيِن، َفإِْن َتَولَّ ﴿َيا َأْهَل وَ  «َك َمرَّ

اْلِكَتاِب َتَعاَلْوا إَِلى َكلَِمٍة َسَواٍء َبْينَنَا َوَبْيَنُكْم َأالَّ َنْعُبَد إاِلَّ اهلَل َوال ُنْشِرَك بِِه َشْيًئا 

ْوا َفُقوُلوا اْشَهُدوا بَِأنَّا َوال َيتَِّخَذ َبْعُضنَا َبْعًضا َأْرَبابً   َفإِْن َتَولَّ
ِ
ا مِْن ُدوِن اهلل

 [.63]آل عمران:ُمْسلُِموَن﴾

 ِعنَْد اْلَبْيِت، َصاَلَحُه 3377ويف مسلم )
ُّ
ا ُأْحِصَر النَّبِي ( عن الرباء، قال: َلمَّ

َة َعَلى َأْن َيْدُخَلَها َفُيِقيَم بَِها َثاَلًثا، َواَل َيْدُخ  اَلِح، َأْهُل َمكَّ َلَها إِالَّ بُِجُلبَّاِن الس 

ْيِف َوِقَرابِِه، َواَل َيْخُرَج بَِأَحٍد َمَعُه مِْن َأْهلَِها، َواَل َيْمنََع َأَحًدا َيْمُكُث بَِها  السَّ

 :
ٍّ
ْن َكاَن َمَعُه، َقاَل لَِعلِي ِحيِم، َهذَ »مِمَّ ْحَمِن الرَّ  الرَّ

ِ
ْرَط َبْينَنَا، بِْسِم اهلل ا اْكُتِب الشَّ

 
ِ
ُد َرُسوُل اهلل   ِ ، َفَقاَل َلُه الُمْشِرُكوَن: َلْو َنْعَلُم َأنََّك َرُسوُل اهلل«َما َقاَضى َعَلْيِه ُمَحمَّ

دُ  ِن اْكُتْب ُمَحمَّ
: اَل ِ ْبُن َعْبِداهلل َتاَبْعنَاَك، َوَلكِ

ِ
يًّا َأْن َيْمَحاَها، َفَقاَل َعلِي

، َفَأَمَر َعلِ

 صلى اهلل عليه وسلم: ، اَل َأْمَحاَها، َفقَ ِ َواهلل
ِ
، َفَأَراُه «َأِرنِي َمَكاَنَها»اَل َرُسوُل اهلل

ا َأْن َكاَن َيْوُم ِ َمَكاَنَها َفَمَحاَها، َوَكَتَب اْبُن َعْبِداهلل ، َفَأَقاَم بَِها َثاَلَثَة َأيَّاٍم، َفَلمَّ

: َهَذا آِخُر َيْوٍم مِْن َشْرِط َصاِحبَِك، 
ٍّ
َفْأُمْرُه َفْلَيْخُرْج، َفَأْخَبَرُه الثَّالِِث َقاُلوا لَِعلِي

 ، َفَخَرَج.«َنَعمْ »بَِذلَِك، َفَقاَل: 

هنا لالستعانة، أي: بسم اهلل ُأَؤل ُف، أو َأْكُتُب حال كوين مستعينًا  والباء

 . باهلل
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: لفظ الجاللة وهو أعرف المعارف، َعلُم على الذات العلية، وهو )اهلل(

صله اإلله، حذفوا الهمزة، وأدغموا الالم يف مشتق، قال الكسائي والفراء: )أ

 الالم، فصارتا الما واحدة مشددة مفّخمة(. 

: الصحيح أنه مشتق، وأن أصله اإلله، كما هو قول  قال العالمة ابن القيم

سيبويه وجمهور أصحابه إاّل من شّذ. وهو الجامع لمعاين األسماء الحسنى 

  إنما أرادوا أنه دال على صفة له والصفات العلى. والَّذين قالوا باالشتقا

تعالى. وهي اإللهية، كسائر أسمائه الحسنى، كالعليم والقدير، والسميع، 

والبصير، ونحو ذلك. فإن هذه األسماء مشتقة من مصادرها بال ريب، وهي 

قديمة، ونحن ال نعني باالشتقا  إاّل أهنا مالقية لمصادرها يف اللفظ والمعنى، 

ه تولد الفرع من أصله. وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه: ال أهنا متولدة من

أصاًل وفرًعا، ليس معناه أن أحدهما متولد من اآلخر. وإنما هو باعتبار أن 

 هأحدهما يتضمن اآلخر وزيادة. ا

بن جرير: )اهلل( أصله )اإلله( أسقطت الهمزة التي هي فاء  قال أبوجعفر

سم والالم الزائدة وهي ساكنة فأدغمت االسم. فالتقت الالم التي هي عين اال

يف األخرى، فصارتا يف اللفظ الما واحدة مشددة. وأما تأويل )اهلل( فإنه على 

بن عباس قال: )هو الذي يألهه كل شيء ويعبده  معنى ما روي لنا عن عبداهلل

بن عباس قال: )اهلل ذو  كل خلق( وسا  بسنده عن الضحاك عن عبداهلل

ة على خلقه أجمعين( فإن قال لنا قائل: وما دل على أن األلوهية والعبودي
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األلوهية هي العبادة؟ وأن اإلله هو المعبود، وأن له أصال يف َفِعَل َوَيْفَعُل؟... 

 بن العجاج:  وذكر بيت رؤبة

هِ   َدرُّ اْلَغانَِيــــــاِت الُمــــــدَّ
ِ
 هلل

 

 َسبَّْحَن َواْسـَتْرَجْعَن مِـْن َتـَألُِّهي

 . فتح المجيد اهلل بعملي. انتهى من يعني من تعبدي وطلبي 

يدل على  )الرحمن(: : اسمان من أسمائه الحسنى،(الرحمن الرحيم)

يدل على الرحمة المتعلقة بالمخلو .  )الرحيم(:الرحمة المتعلقة بالذات. و

واسم الرحمن أبلغ من اسم الرحيم؛ ألنه على وزن فعالن، وزيادة المباين 

 تدل على زيادة المعاين.

: )الرحمن( دال على الصفة القائمة به سبحانه،  ل ابن القيموقا

و)الرحيم( دال على تعلقها بالمرحوم. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله 

﴿إِنَُّه بِِهْم َرُءوُف  [،37]األحزاب:﴿َوَكاَن بِالُمْؤمِنِيَن َرِحيًما﴾تعالى: 

، ولم يجد قط رحمن هبم[333]التوبة:َرِحيُم﴾
(1)

 ه. ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فتح العليم يف شرح رسالة اإلمام المجدد  لمزيد من الفوائد يف هذه المسألة يراجع كتابي (3)

الفوائد  ، وكذا كتابي فتح الباري على شرح السنة للربهباري ، وكتابي إلى أهل القصيم

 والحمد هلل رب العالمين. سطيةالذهبية على العقيدة الوا
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 نةاالستعا

 وبه نستعين.

 الشرح:

االستعانة: طلب العون وهي من العبادات الجليالت التي ُيتقّرب هبا إلى 

اَك َنْسَتِعيُن﴾رب األرض والسماوات، ويف سورة الفاتحة:  اَك َنْعُبُد َوإِيَّ . ﴿إِيَّ

اَلَة َبْينِي َوَبْيَن َعْبِدي »(: 725ويف حديث أبي هريرة عند مسلم ) َقَسْمُت الصَّ

 َرب  اْلَعاَلِميَن﴾ َفْيِن، َولَِعْبِدي َما َسَأَل، َفإَِذا َقاَل اْلَعْبُد:نِْص 
ِ
 ﴿الَحْمُد هلل

ْحَمِن  َقاَل اهلُل َتَعاَلى: َحِمَدنِي َعْبِدي، َوإَِذا َقاَل: [،9]الفاتحة:  ﴿الرَّ

ِحيِم﴾  َعْبِدي، َوإَِذا  [،3]الفاتحة: الرَّ
َّ
﴿َمالِِك َيْوِم  َقاَل:َقاَل اهلُل َتَعاَلى: َأْثنَى َعَلي

يِن﴾ َدنِي َعْبِدي الد   َعْبِدي  -، َقاَل: َمجَّ
َّ
َض إَِلي ًة َفوَّ ﴿إِيَّاَك َفإَِذا َقاَل:  -َوَقاَل َمرَّ

َقاَل: َهَذا َبْينِي َوَبْيَن َعْبِدي، َولَِعْبِدي َما َسَأَل، [ 5َنْعُبُد َوإِيَّاَك َنْسَتِعيُن﴾]الفاتحة: 

ذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْيِر ﴿اهْ  َفإَِذا َقاَل: َراَط الُمْسَتِقيَم ِصَراَط الَّ ِدَنا الص 

يَن﴾ ال  َقاَل: َهَذا لَِعْبِدي َولَِعْبِدي َما ، [3]الفاتحة: الَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضَّ

 .«َسَأَل 

وهي وصية األنبياء لقومهم؛ فموسى عليه الصالة السالم يقول لقومه: 

 َواْصبُِروا﴾﴿اْسَتِعينُو
ِ
وهكذا محمد رسول اهلل يقول:  [؛397]األعراف:ا بِاهلل

ِعيِف، َوفِي ُكلٍّ َخْيُر » ِن الضَّ
 مَِن الُمْؤمِ

ِ
، َخْيُر َوَأَحبُّ إَِلى اهلل ُن اْلَقِويُّ

الُمْؤمِ
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ُء، فَ 
ْ
 َواَل َتْعَجْز، َوإِْن َأَصاَبَك َشي

ِ
اَل َتُقْل اْحِرْص َعَلى َما َينَْفُعَك، َواْسَتِعْن بِاهلل

 َوَما َشاَء َفَعَل، َفإِنَّ َلْو َتْفَتُح 
ِ
َلْو َأن ي َفَعْلُت َكاَن َكَذا َوَكَذا، َوَلكِْن ُقْل َقَدُر اهلل

ْيَطانِ   ( عن أبي هريرة .9663. أخرجه مسلم )«َعَمَل الشَّ

ِر ُأوِصيَك َيا ُمَعاُذ اَل َتَدَعنَّ فِي ُدبُ »(: 3599ويف حديث معاذ عند أبي داود )

 .«ُكل  َصاَلٍة َتُقوُل: اللُهمَّ َأِعن ي َعَلى ِذْكِرَك، َوُشْكِرَك، َوُحْسِن ِعَباَدتَِك 

، »كان رسول اهلل يقول: ، ويف حديث ابن عباس 
َّ
َرب  َأِعن ي َواَل ُتِعْن َعَلي

، َواْهدِ 
َّ
، َواْمُكْر لِي َواَل َتْمُكْر َعَلي

َّ
ْر ُهَداَي َواْنُصْرنِي َواَل َتنُْصْر َعَلي نِي َوَيس 

، اللُهمَّ اْجَعْلنِي َلَك َشاِكًرا، َلَك َذاِكًرا، َلَك  َّ
، َواْنُصْرنِي َعَلى َمْن َبَغى َعَلي

َّ
إَِلي

ْطَواًعا إَِلْيَك، ُمْخبًِتا، َأْو ُمنِيًبا، َرب  َتَقبَّْل َتْوَبتِي، َواْغِسْل َحْوَبتِي، 
َراِهًبا، َلَك مِ

ْد لَِسانِي، َواْسُلْل َسِخيَمَة َوَأِجْب َدْعَوتِي، وَ  تِي، َواْهِد َقْلبِي، َوَسد  َثب ْت ُحجَّ

 (.3537. أخرجه أبوداود )«َقْلبِي

 وتجوز االستعانة بالمخلوق بثالثة شروط:

، حاضٍر، قادٍر؛ وهبذا تعلم ضالل كثير من عباد القبور 
ٍّ
أن تكون بحي

، فيما ال يقدر عليه إاّل اهلل وغيرهم من المشركين اّلذين يستعينون بغير اهلل 

فيطلبون منهم تيسير األرزا  وقضاء الحاجات وتفريج الكربات، غافلين عن 

 َمْن اَل َيْسَتِجيُب َلُه إَِلى َيْوِم :  قول اهلل
ِ
ْن َيْدُعو مِْن ُدوِن اهلل مَّ

﴿َوَمْن َأَضلُّ مِ
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َر النَّاُس َكاُنوا َلُهْم َأْعَداًء َوَكاُنوا اْلِقَياَمِة َوُهْم َعْن ُدَعاِئِهْم َغافُِلوَن َوإَِذا ُحِش 

 [.6-5]األحقاف:بِِعَباَدتِِهْم َكافِِريَن﴾

﴿َواَل َتْدُع مِْن (: وقوله تعالى: 7/333) المحرر الوجيز قال ابن عطية يف

َك َفإِْن َفَعْلَت َفإِنََّك إًِذا مَِن   َما اَل َينَْفُعَك َواَل َيُضرُّ
ِ
ُدوِن اهلل

 [.376]يونس:﴾الظَّالِِمينَ 

معناه: قيل لي: )َوال َتْدُع( فهو عطف على )َأِقْم(، وهذا األمر 

والمخاطبة للنبي إذا كانت هكذا فأحرى أن يتحرز من ذلك غيره، وما ال ينفع 

وال يضر هو األصنام واألوثان، والظالم الذي يضع الشيء يف غير موضعه، 

مقصد هذه اآلية أن الحول والقوة هلل،  وقوله َوإِْن َيْمَسْسَك اهلُل بُِضرٍّ اآلية،

ويبين ذلك للناس بما يحسونه من أنفسهم، و )الضر( لفظ جامع لكل ما 

يكرهه اإلنسان كان ذلك يف ماله أو يف بدنه، وهذه اآلية مظهرة فساد حال 

األصنام، لكن كل مميز أدنى تميز يعرف يقينا أهنا ال تكشف ضّرا وال تجلب 

 هنفعا. ا

ري كيف ضيع كثير ممن يقول: )ال إله إاّل اهلل( معناها فيا ليت شع

وأصبحوا يف ليلهم وهنارهم بغير اهلل معتصمين، ولغيره متقربين. ولهذا 

الموضوع ُكُتُبُه، لكن هذه إشارة إلى أهمية التوحيد وحاجة الناس إلى تحقيقه 

ْنَس إِالَّ ﴿َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإْلِ وتعّلمه، فألجله ُخلقوا، قال تعالى: 
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ٍة ومن أجله ُأرسلت الرسل:  [،56]الذاريات:لَِيْعُبُدوِن﴾ ي ُكل  ُأمَّ
﴿َوَلَقْد َبَعْثنَا فِ

 [.76]النحل:َرُسواًل َأِن اْعُبُدوا اهلَل َواْجَتنُِبوا الطَّاُغوَت﴾

﴿َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َوُيْؤمِْن ومن حّققه فقد استمسك بالعروة الوثقى: 

 
ِ
 [.956]البقرة: َفَقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى﴾بِاهلل
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 بيان توحيد اهلل وأنواعه

إِنََّك » يف حديث ابن عباس أّن رسول اهلل لما أرسل معاًذا إلى اليمن قال:

َأن ي َرُسوُل َتْأتِي َقْوًما مِْن َأْهِل اْلِكَتاِب، َفاْدُعُهْم إَِلى َشَهاَدِة َأنَّ اَل إَِلَه إِالَّ اهلُل وَ 

، َفإِْن ُهْم َأَطاُعوا لَِذلَِك، َفَأْعلِْمُهْم َأنَّ اهلَل اْفَتَرَض َعَلْيِهْم َخْمَس َصَلَواٍت فِي 
ِ
اهلل

ُكل  َيْوٍم َوَلْيَلٍة، َفإِْن ُهْم َأَطاُعوا لَِذلَِك، َفَأْعلِْمُهْم َأنَّ اهلَل اْفَتَرَض َعَلْيِهْم َصَدَقًة 

نَِياِئِهْم َفُتَردُّ فِي ُفَقَراِئِهْم، َفإِْن ُهْم َأَطاُعوا لَِذلَِك، َفإِيَّاَك َوَكَراِئَم ُتْؤَخُذ مِْن َأغْ 

 ِحَجاُب 
ِ
، ويف لفظ «َأْمَوالِِهْم، َواتَِّق َدْعَوَة الَمْظُلوِم، َفإِنَُّه َلْيَس َبْينََها َوَبْيَن اهلل

َل َما َتْدُعوُهْم إَِلْيِه ِعَباَدةُ »   َفْلَيُكْن َأوَّ
ِ
َل َما َتْدُعوُهْم »، ويف رواية «اهلل َفْلَيُكْن َأوَّ

ُدوا اهللَ   (.32( ومسلم )373الحديث يف البخاري ) «إَِلْيِه إَِلى َأْن ُيَوح 

والتوحيد هو إفراد اهلل بما يجب له يف ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، 

 وتوحيد اهلل تعالى ثالثة أقسام:

 أوالً: توحيد الربوبية:

ما توحيد الربوبية فهو اإلقرار بأن اهلل وحده هو الخالق للعالم والمدبر فأ

له، والمالك، والراز ، إلى غير ذلك من خصائص ربوبيته، ويدخل يف ذلك 

 اإليمان بالقدر.
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واإلقرار هبذا النوع مركوز يف الفطرة ال يكاد ينازع فيه أحد من األمم كما 

وقال  [،73]الزخرف:َمْن َخَلَقُهْم َلَيُقوُلنَّ اهلُل ﴾﴿ َوَلِئْن َسَأْلَتُهْم قال تعالى: 

َمَواِت َواألَْرَض َلَيُقوُلنَّ َخَلَقُهنَّ اْلَعِزيُز تعالى:  ﴿ َوَلِئْن َسَأْلَتُهْم َمْن َخَلَق السَّ

﴿ ُقْل لَِمِن األَْرُض َوَمْن فِيَها إِْن ُكنُتْم وقال تعالى:  [،2]الزخرف:اْلَعلِيُم ﴾

ُروَن ﴾ َتْعَلُموَن *  ُقْل َأَفال َتَذكَّ
ِ
  [.75-73]المؤمنون:َسَيُقوُلوَن هلل

وهذا يف القرآن كثير، ولم ينكر توحيد الربوبية، ويجحد الرب إال شواذ 

من المجموعة البشرية تظاهروا بإنكار الرب مع اعرتافهم به يف الباطن، 

﴿ َما له: وإنكارهم له إنما هو من باب المكابرة كما ذكر اهلل عن فرعون قو

﴿ َقاَل وقد خاطبه موسى بقوله:  [،77]القصص:َعلِْمُت َلُكْم مِْن إَِلٍه َغْيِري ﴾

َمَواِت َواألَْرِض َبَصاِئَر ﴾ ْمَت َما َأنَزَل َهُؤالِء إاِلَّ َربُّ السَّ
 [.379]اإلسراء:َلَقْد َعلِ

، وهم لم [33نمل:]ال﴿ َوَجَحُدوا بَِها َواْسَتْيَقنَْتَها َأْنُفُسُهْم ﴾وقال تعالى: 

ْنَيا :  يستندوا إلى حجة يف جحودهم، كما قال َ إِالَّ َحَياُتنَا الدُّ
﴿ َوَقاُلوا َما ِهي

ْهُر َوَما َلُهْم بَِذلَِك مِْن ِعْلٍم إِْن ُهْم إِالَّ َيُظنُّوَن  َنُموُت َوَنْحَيا َوَما ُيْهِلُكنَا إِالَّ الدَّ

  [.93]الجاثية:﴾

﴿ َأْم ُخلُِقوا حدانية اهلل آياته الكونية قال تعالى: ومن أكرب الشواهد على و

َمَواِت َواألَْرَض َبل ال ُيوِقنُوَن  ٍء َأْم ُهُم اْلَخالُِقوَن * َأْم َخَلُقوا السَّ ْ
مِْن َغْيِر َشي

 [.76-75]الطور:﴾
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 وقال الشاعر: 

ــــةُ  ــــُه آَي ٍء َل
ْ
ــــي ــــل  َش ــــي ُك  َوفِ

 

ـــــدُ  ـــــُه َواِح ـــــى َأنَّ ـــــُدلُّ َعَل  َت

 
وم أن رسول اهلل قاتل هذه األصناف التي كانت تقر بأن اهلل هو ومن المعل

الخالق الراز  المالك المدبر مع أن بعضهم يعبداألحجار، وبعضهم 

 األشجار، وبعضهم المالئكة، وبعضهم الشياطين.

وربما اتخذوهم وسائط ووسائل للقربة إلى اهلل تعالى فلم ينفعهم ذلك 

 ُزْلَفى ﴾﴿ َما َنْعُبُدهُ قال اهلل عنهم: 
ِ
ُبوَنا إَِلى اهلل  [.7]الزمر:ْم إِالَّ لُِيَقر 

فمن أقر بتوحيد الربوبية لزمه اإلقرار بتوحيد األلوهية قال الشيخ 

(: وهذا التوحيد ال يكفي العبد 33) تيسير العزيز الحميد بن عبداهلل يف سليمان

لهية؛ ألن يف حصول اإلسالم، بل ال بد أن يأيت مع ذلك بالزمه من توحيد اإل

اهلل تعالى حكى عن المشركين أهنم مقّرون هبذا التوحيد هلل وحده قال تعالى: 

ْمَع َواألَْبَصاَر َوَمْن  ُك السَّ
ْن َيْملِ َماِء َواألَْرِض َأمَّ َن السَّ

﴿ ُقْل َمْن َيْرُزُقُكْم مِ

 َومَ 
 
َن اْلَمي ِت َوُيْخِرُج اْلَمي َت مَِن اْلَحي

 مِ
َّ
ْن ُيَدب ُر األَْمَر َفَسَيُقوُلوَن ُيْخِرُج اْلَحي

﴿ َوَلِئْن َسَأْلَتُهْم َمْن َخَلَقُهْم وقال تعالى:  [،73]يونس:اهلُل َفُقْل َأَفال َتتَُّقوَن ﴾

َماِء َماًء وقال:  [.73]الزخرف:َلَيُقوُلنَّ اهلُل ﴾ َن السَّ
َل مِ ﴿ َوَلِئْن َسَأْلَتُهْم َمْن َنزَّ

َها َلَيُقوُلنَّ اهلُل ﴾َفَأْحَيا بِِه األَْرَض مِ 
﴿ وقال تعالى:  [،67]العنكبوت:ْن َبْعِد َمْوتِ

ْن ُيِجيُب اْلُمضَطرَّ إَِذا َدَعاُه ﴾ اآلية، فهم كانوا يعلمون أن جميع  [،69]النمل:َأمَّ
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﴿ َوَما ُيْؤمُِن ذلك هلل وحده ولم يكونوا بذلك مسلمين، بل قال تعالى: 

 إِالَّ َوهُ 
ِ
قال مجاهد: يف اآلية: إيماهنم  [،376]يوسف:ْم ُمْشِرُكوَن ﴾َأْكَثُرُهْم بِاهلل

باهلل قولهم: إن اهلل خلقنا ويرزقنا ويميتنا، فهذا إيمان مع شرك عبادهتم غيره. 

 ها

 ثانًيا: توحيد األلوهية:

 وهو إفراد اهلل بالعبادة.

والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه اهلل ويرضاه من األقوال واألعمال 

 الظاهرة.الباطنة و

وهذا أشمل أنواع التعاريف، فالدين كله داخل يف العبادة، فالعبادة 

المأمور هبا تتضمن ثالثة أركان المحبة والرجاء والخوف، وهذا التوحيد 

 يسمى بتوحيد القصد والطلب، وتوحيد اإلرادة، والتوحيد العملي.

ٍة ﴿ َوَلَقْد َبَعْثنَ وهو الذي دعت إليه جميع الرسل قال تعالى:  ي ُكل  ُأمَّ
ا فِ

 [.76]النحل:َرُسواًل َأِن ُاْعُبُدوا اهلَل َواْجَتنُِبوا الطَّاُغوَت ﴾

ومن أجله خلقت السموات واألرضين واإلنس والشياطين، قال اهلل 

وقال  [،56]الذاريات:﴿ َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإِلنَس إِالَّ لَِيْعُبُدوِن ﴾تعالى: 

َنا مِْن َقْبلَِك مِْن َرُسوٍل إِالَّ ُنوِحي إَِلْيِه َأنَُّه ال إَِلَه إِالَّ َأَنا ﴿ َوَما َأْرَسلْ تعالى: 
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﴿ َواْعُبُدوا اهلَل َوال ُتْشِرُكوا بِِه َشْيًئا وقال تعالى:  [،95]األنبياء:َفاْعُبُدوِن ﴾

 يف آيات كثيرات يف هذا الباب. [،76]النساء:﴾

تعالى: وهي عبادته محبة  وهذا التوحيد مبني على إخالص التأله هلل

وتعظيًما ومن العبادة: المحبة، والخوف، والرجاء، والتوكل، والرغبة، 

والرهبة، والدعاء هلل وحده، ويبنى على ذلك إخالص العبادات كلها َاهرها، 

وباطنها هلل وحده ال شريك له، ال يجعل فيها شيًئا لغيره ال لملك مقرب وال 

اَك َنْعُبُد وهذا التوحيد هو الذي تضمنه: لنبي مرسل فضاًل عن غيرهما،  ﴿ إِيَّ

ْل َعَلْيِه ﴾وقوله:  [،5]الفاتحة:َوإِيَّاَك َنْسَتِعيُن ﴾  [،397]هود:﴿ َفاْعُبْدُه َوَتَوكَّ

ْلُت َوُهَو َربُّ  وقوله: َ اهلُل ال إَِلَه إِالَّ ُهَو َعَلْيِه َتَوكَّ
ْوا َفُقْل َحْسبِي ﴿ َفإِْن َتَولَّ

َمَواِت َواألَْرِض َوَما وقوله تعالى:  [،392]التوبة:َعِظيِم ﴾اْلَعْرِش الْ  ﴿ َربُّ السَّ

﴿ َواْعُبْد وقوله:  [،65]مريم:َبْينَُهَما َفاْعُبْدُه َواْصَطبِْر لِِعَباَدتِِه َهْل َتْعَلُم َلُه َسِميًّا ﴾

 [.22]الحجر:َربََّك َحتَّى َيْأتَِيَك اْلَيِقيُن ﴾

مر وآخره، وباطنه وَاهره، وهو أول دعوة وهذا التوحيد هو أول األ

الرسل، وآخرها، وهو معنى قول: )ال إله إال اهلل(، فإن اإلله هو المألوه 

المعبود بالمحبة، والخشية، واإلجالل، والتعظيم، وجميع أنواع العبادة، 

وألجل هذا التوحيد خلقت الخليقة، وأرسلت الرسل، وأنزلت الكتب، وبه 

ؤمنين وكفار، وسعداء أهل الجنة، وأشقياء أهل النار... افرت  الناس إلى م

 وهذا التوحيد هو أول واجب على المكلف.
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وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل اإلفصاح، وأبدأ فيه وأعاد، وضرب 

 لذلك األمثال بحيث إن كل سورة يف القرآن فيها الداللة على هذا التوحيد.

لة إلى ما سواها فمن صرف شيًئا وسأذكر من أنواع العبادة ما يكون دال

 منها لغير اهلل مما يختص به فقد ناقض معنى ال إله إال اهلل، فمنها:

المحبة، فمن أشرك بين اهلل وبين غيره يف المحبة التي ال تصلح إال هلل  -3

 َأنَداًدا فهو مشرك، كما قال اهلل تعالى: 
ِ
﴿ َومَِن النَّاِس َمْن َيتَِّخُذ مِْن ُدوِن اهلل

َلُموا إِْذ َيَرْوَن يُ  ََ ِذيَن   َوَلْو َيَرى الَّ
ِ
ِذيَن آَمنُوا َأَشدُّ ُحبًّا هلل  َوالَّ

ِ
ِحبُّوَنُهْم َكُحب  اهلل

بُِعوا مَِن  ِذيَن اتُّ َأ الَّ  َجِميًعا َوَأنَّ اهلَل َشِديُد اْلَعَذاِب * إِْذ َتَبرَّ
ِ
َة هلل اْلَعَذاَب َأنَّ اْلُقوَّ

َبُعوا َورَ  ِذيَن اتَّ َبُعوا َلْو َأنَّ الَّ ِذيَن اتَّ َأُوا اْلَعَذاَب َوَتَقطََّعْت بِِهُم األَْسَباُب * َوَقاَل الَّ

ُءوا مِنَّا َكَذلَِك ُيِريِهُم اهلُل َأْعَماَلُهْم َحَسَراٍت َعَلْيِهْم  نُْهْم َكَما َتَبرَّ
َأ مِ ًة َفنََتَبرَّ َلنَا َكرَّ

 [.363-365لبقرة:]اَوَما ُهْم بَِخاِرِجيَن مَِن النَّاِر ﴾

ومنها التوكل، فال يتوكل على غير اهلل فيما ال يقدر عليه إال اهلل، قال  -9

ُلوا إِْن ُكنُتْم ُمْؤمِنِيَن ﴾تعالى:   َفَتَوكَّ
ِ
 [.97]المائدة:﴿ َوَعَلى اهلل

ر  إال من اهلل، ومعنى خوف السر  -7 ومنها الخوف، فال يخاف خوف الس 

هلل تعالى أن يصيبه مكروه بمشيئته وقدرته وإن لم هو أن يخاف العبد من غير ا

قال  يباشره، فهذا شرك أكرب؛ ألنه اعتقاد للنفع والضر يف غير اهلل عز وجل،

﴿ َوإِْن َيْمَسْسَك اهلُل بُِضرٍّ وقال تعالى:  [،53]النحل:﴿ َفإِيَّاَي َفاْرَهُبوِن ﴾تعالى: 
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بَِخْيٍر َفال َرادَّ لَِفْضلِِه ُيِصيُب بِِه َمْن َيَشاُء مِْن َفال َكاِشَف َلُه إِالَّ ُهَو َوإِْن ُيِرْدَك 

ِحيُم ﴾  [.373]يونس:ِعَباِدِه َوُهَو اْلَغُفوُر الرَّ

ومنها الرجاء، فيما ال يقدر عليه إال اهلل، كمن يدعو األموات، أو  -3

﴿ إِنَّ غيرهم راجًيا حصول مطلوبه من جهتهم، فهذا شرك أكرب قال تعالى: 

ِذي  الَّ
ِ
 ُأْوَلِئَك َيْرُجوَن َرْحَمَة اهلل

ِ
ِذيَن َهاَجُروا َوَجاَهُدوا فِي َسبِيِل اهلل َن آَمنُوا َوالَّ

 وقال علي : ال يرجوّن عبد إال ربه. [.937]البقرة:﴾

ومنها الدعاء، فيما ال يقدر عليه إال اهلل، سواًء كان طلًبا للشفاعة أو  -5

ِذيَن َتْدُعوَن مِْن ُدونِِه َما َيْمِلُكوَن مِْن ﴿ غيرها من المطالب، قال اهلل تعالى:  َوالَّ

ِقْطِميٍر * إِْن َتْدُعوُهْم ال َيْسَمُعوا ُدَعاَءُكْم َوَلْو َسِمُعوا َما اْسَتَجاُبوا َلُكْم َوَيْوَم 

﴿  وقال تعالى: [،33-37]فاطر:اْلِقَياَمِة َيْكُفُروَن بِِشْرِكُكْم َوال ُيَنب ُئَك مِْثُل َخبِيٍر ﴾

ِذيَن َيْسَتْكبُِروَن َعْن ِعَباَدتِي َسَيْدُخُلوَن  َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعونِي َأْسَتِجْب َلُكْم إِنَّ الَّ

 َما ال َينَْفُعَك وقال تعالى:  [،67]غافر:َجَهنََّم َداِخِريَن ﴾
ِ
﴿ َوال َتْدُع مِْن ُدوِن اهلل

َك َفإِْن َفَعْلَت َفإِنََّك إًِذا مِنَ  الِِميَن ﴾ َوال َيُضرُّ ﴿ َأِم وقوله تعالى: [.376]يونس:الظَّ

 ُشَفَعاَء ُقْل َأَوَلْو َكاُنوا ال َيْملُِكوَن َشْيًئا َوال َيْعِقُلوَن 
ِ
اتََّخُذوا مِْن ُدوِن اهلل

 [.37]الزمر:﴾
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﴿ َفَصل  لَِرب َك َواْنَحْر ومنها الصالة والركوع والسجود، قال تعالى:  -6

ِذيَن آَمنُوا اْرَكُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا ى: وقال تعال [،9]الكوثر:﴾ َها الَّ ﴿ َيا َأيُّ

ُكْم ُتْفلُِحوَن ﴾  [.33]الحج:َربَُّكُم َواْفَعُلوا اْلَخْيَر َلَعلَّ

﴿ ُقْل إِنَّ َصالتِي َوُنُسكِي َوَمْحَياَي َوَمَماتِي ومنها الذبح، قال تعالى:  -3

 َرب  اْلَعاَلِميَن * ال َشِريَك 
ِ
ُل اْلُمْسلِِميَن  هلل ْرُت َوَأَنا َأوَّ

َلُه َوبَِذلَِك ُأمِ

 [.367-379]األنعام:﴾

ُه ومنها النذر، قال تعالى:  -7 ﴿ ُيوُفوَن بِالنَّْذِر َوَيَخاُفوَن َيْوًما َكاَن َشرُّ

 [.92]الحج:﴿ َوْلُيوُفوا ُنُذوَرُهْم ﴾ وقال تعالى: [،3]اإلنسان:ُمْسَتطِيًرا ﴾

﴿  قال تعالى: فال يطاف إال ببيت اهلل عز وجل،ومنها الطواف،  -2

ُفوا بِاْلَبْيِت اْلَعتِيِق ﴾  [.92]الحج:َوْلَيطَّوَّ

ُنوَب إِالَّ اهلُل ومنها التوبة، فال يتاب إال هلل، قال تعالى:  -37 ﴿ َوَمْن َيْغِفُر الذُّ

َها وقال تعالى:  [،375]آل عمران:﴾  َجِميًعا َأيُّ
ِ
اْلُمْؤمِنُوَن َلَعلَُّكْم ﴿ َوُتوُبوا إَِلى اهلل

 [.73]النور:ُتْفلُِحوَن ﴾

﴿ ُقْل َأُعوُذ ومنها االستعاذة، فيما ال يقدر عليه إال اهلل، قال تعالى:  -33

 [.3]الناس:﴿ ُقْل َأُعوُذ بَِرب  النَّاِس ﴾وقال تعالى: [.3]الفلق:بَِرب  اْلَفَلِق ﴾

﴿ إِْذ هلل، قال اهلل تعالى: ومنها االستغاثة، فيما ال يقدر عليه إال ا -39

 [.2]األنفال:َتْسَتِغيُثوَن َربَُّكْم َفاْسَتَجاَب َلُكْم ﴾
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فمن أشرك بين اهلل تعالى وبين مخلو  فيما يختص بالخالق تعالى فهو 

مشرك، وإنما ذكرنا هذه العبادات خاصة؛ ألن عبَّاد القبور صرفوها لألموات 

 تعالى وبينهم، وإال فكل نوع من أنواع من دون اهلل تعالى، أو أشركوا بين اهلل

أو أشرك بين اهلل تعالى وبين غيره فيه فهو  عز وجل العبادة، من صرفه لغير اهلل

 [.76]النساء:﴿ َواْعُبُدوا اهلَل َوال ُتْشِرُكوا بِِه َشْيًئا ﴾مشرك قال تعالى: 

 وهذا الشرك يف العبادة هو الذي كّفر اهلل به المشركين وأباح دماءهم

وأموالهم ونساءهم، وإال فهم يعلمون أن اهلل هو الخالق الراز  المدبر ليس 

له شريك يف ملكه، وإنما كانوا يشركون به يف هذه العبادات ونحوها وكانوا 

يقولون يف تلبيتهم: )لبيك ال شريك لك، إال شريكا هو لك، تملكه وما 

 ملك(.

رف العبادات للقبور ومن أنواع الشرك المنتشرة يف البالد اإلسالمية ص

والمقبورين، يقفون بساحاهتا فتسكب العربات وتنزل هبا الحاجات، وتتعلق 

هبا القلوب، وترجى يف دفع المضرات، وجلب المنافع، وتطلب منها 

 األرزا ، وتنحر يف ساحتها الجزور، ويقع عندها من الزور ما اهلل به عليم.

د عرفت من هذا كله أن من (: وق57) تطهير االعتقاد قال ابن األمير يف

اعتقد يف شجر أو حجر أو قرب أو ملك أو جني أو حي أو ميت أنه ينفع أو يضر 

أو أنه يقرب إلى اهلل أو يشفع عنده يف حاجة من حوائج الدنيا، بمجرد التشفع 
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به والتوسل إلى الرب تعالى، إال ما ورد يف حديث فيه مقال، يف حق نبينا 

قد أشرك مع اهلل غيره، واعتقد ما ال يحل اعتقاده، محمد أو نحو ذلك، فإنه 

كما اعتقد المشركون يف األوثان، فضال عمن ينذر بماله وولده لميت أو حي 

أو يطلب من ذلك الميت ما ال يطلب إال من اهلل تعالى من الحاجات، من 

عافية مريضه أو قدوم غائبه أو نيله ألي مطلب من المطالب، فإن هذا هو 

 نه الذي كان ويكون عليه عباد األصنام.الشرك بعي

والنذر بالمال على الميت ونحوه والنحر على القرب والتوسل به وطلب 

الحاجات منه هو بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية، وإنما كانوا يفعلونه لما 

يسمونه وثنا وصنما، وفعله القبوريون لما يسمونه وليا وقربا ومشهدا، 

وال تغير المعاين، ضرورة لغوية وعقلية وشرعية، فإن من واألسماء ال أثر لها 

شرب الخمر وسماها ماء، ما شرب إال خمرا وعقابه عقاب شارب الخمر، 

 ولعله يزيد عقابه للتدليس والكذب يف التسمية.

وقد ثبت يف األحاديث أنه يأيت قوم يشربون الخمر يسموهنا بغير اسمها، 

يشربون الخمر ويسموهنا نبيذا، وأول  وصد  فإنه قد أتى طوائف من الفسقة

من سمى ما فيه غضب اهلل وعصيانه باألسماء المحبوبة عند السامعين إبليس 

َك َعَلى َشَجَرِة اْلُخْلِد َوُمْلٍك ال لعنه اهلل، فإنه قال ألبي البشر:  ﴿ َيا آَدُم َهْل َأُدلُّ

ا شجرة الخلد، فسمى الشجرة التي هنى اهلل آدم عن قرباهن [،397]طه:َيْبَلى ﴾

جذبا لطبعه إليها وهزا لنشاطه لقرباهنا وتدليسا عليه باالسم الذي اخرتعه، 
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كما يسمي إخوانه المقلدون له الحشيشة بلقمة الراحة، وكما يسمي الظلمة 

ما يقبضونه من أموال عباد اهلل َلما وعدوانا أدبا، فيقولون أدب القتل وأدب 

الظلم إلى اسم األدب، كما يحرفونه يف السرقة وأدب التهمة، بتحريف اسم 

بعض المقبوضات إلى اسم )النفاعة( ويف بعضها إلى اسم )السياقة( ويف 

 بعضها أدب المكاييل والموازين.

وكل ذلك اسمه عند اهلل َلم وعدوان، كما يعرفه من شم رائحة الكتاب 

والسنة، وكل ذلك مأخوذ عن إبليس حيث سمى الشجرة المنهي عنها شجرة 

 الخلد.

وكذلك تسمية القرب مشهًدا ومن يعتقدون فيه وليًّا ال تخرجه عن اسم 

الصنم والوثن، إذ هم معاملون لها معاملة المشركين لألصنام ويطوفون هبا 

طواف الحجاج ببيت اهلل الحرام ويستلموهنا استالمهم ألركان البيت 

يك، ويهتفون ويخاطبون الميت بالكلمات الكفرية، من قولهم: على اهلل وعل

 بأسمائهم عند الشدائد ونحوها.

وكل قوم لهم رجل ينادونه، فأهل العرا  والهند يدعون عبدالقادر 

الجيالين، وأهل التهائم لهم يف كل بلد ميت يهتفون باسمه، يقولون: )يا 

زيلعي، يا ابن العجيل(. وأهل مكة وأهل الطائف: )يا ابن العباس(. وأهل 
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وي(، والسادة البكرية وأهل الجبال: )يا أبا طير(. مصر: )يا رفاعي، يا بد

 وأهل اليمن: )يا ابن علوان(.

ويف كل قرية أموات يهتفون هبم وينادوهنم ويرجوهنم لجلب الخير ودفع 

الضر، وهذا هو بعينه فعل المشركين يف األصنام، كما قلنا يف األبيات 

 النجدية:

ــهِ  ــَواَع َومِْثلِ ــى ُس ــا َمْعنَ ــاُدوا بَِه  َأَع

 

ــْن َود  
ــَك مِ ــْئَس َذلِ ــوَث َوَودٍّ بِ  َيُغ

 
ـَداِئِد بِاْسـِمَها  َوَقْد َهَتُفـوا ِعنْـَد الشَّ

 

َمِد اْلَفـْردِ   َكَما َيْهتُِف الُمْضَطرُّ بِالصَّ

 
 َوَكْم َنَحُروا فِي ُسوِحَها مِْن َنِحيـَرةٍ 

 

 َجْهـًرا َعَلـى َعْمـدِ 
ِ
 ُأِهلَّْت لَِغْيـِر اهلل

 
 َل اْلُقُبــوِر ُمَقــب اًل َوَكـْم َطــاِئٍف َحــوْ 

 

ُم اأْلَْرَكاَن مِنُْهنَّ بِاأْلَْيـِدي ا
 هَوَيْسَتلِ

 
 إلى غير ذلك من الشرك باهلل العظيم، نسأل اهلل السالمة، وحسن الخاتمة.

 ثالًثا: توحيد األسماء والصفات:

وهو اإلقرار واإليمان بما سمى ووصف اهلل به نفسه يف كتابه وبما سماه 

وله صلى اهلل عليه وسلم من غير تحريف، وال تعطيل، وال ووصفه به رس

تكييف، وال تمثيل، وسيأيت الكثير من ذلك ضمن هذا الكتاب بما يشفي 

 . ويكفي إن شاء اهلل

(: وهذا أيًضا ال يكفي يف 32) تيسير العزيز الحميد قال الشيخ سليمان يف

يد الربوبية، حصول اإلسالم، بل البد مع ذلك من اإلتيان بالزمه من توح
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واإللهية، والكفار يقرون بجنس هذا النوع، وإن كان بعضهم قد ينكر بعض 

ذلك إما جهاًل، وإما عناًدا كما قالوا: ال نعرف الرحمن إال رحمن اليمامة، 

ْحَمِن ﴾فأنزل اهلل فيهم:  قال الحافظ ابن كثير:  [،77]الرعد:﴿ َوُهْم َيْكُفُروَن بِالرَّ

ذا إنما هو جحود، وعناد وتعنت يف كفرهم، فإنه قد والظاهر أن إنكارهم ه

 وجد يف بعض أشعار الجاهلية تسمية اهلل بالرحمن قال الشاعر:

ْحَمُن َيْعِقْد َوُيْطلِِق(  )َوَما َيَشأِ الرَّ

 وقال اآلخر:

ْحَمُن َرب ي َيِمينََها(  )َأاَل َقَضَب الرَّ

 وهما جاهليان.

 وقال زهير:

 َمــا فِــي ُنُفوِســكِمْ  َفــاَل َتْكــُتُمنَّ اهللَ 

 

ــِم  ــَتِم اهلُل ُيْعَل ــا ُيْك ــى َوَمْهَم  لَِيْخَف

 
قلت: ولم يعرف عنهم إنكار شيء من هذا التوحيد إال يف اسم الرحمن 

خاصة، ولو كانوا ينكرونه لردوا على النبي ذلك كما ردوا عليه توحيد 

ُء ُعَجاُب ﴾﴿ َأَجَعَل اآللَِهَة إَِلًها َواِحًدا إِنَّ اآللهية، فقالوا: 
ْ
ال [، 5]ص:َهَذا َلَشي

هسيما والسور المكية مملوءة هبذا التوحيد. ا
(1)
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . سالمة الخلف يف طرقة السلف من كتابي (3)
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 القول يف الحمد

ــــيمِ  -3 ــــى النَِّع  َعَل
ِ
 الَحْمــــُد هلل

 

ِحيمِ   ـــرَّ ـــَة ال ـــَوافِي نِْعَم ـــًدا ُي  َحْم

 َعَلـى َأْيـٍد َمَضـْت  -9 
ِ
ْكُر هلل  َوالشُّ

 

 َنْعَجــُز َعــْن إِْحَصــاِئَها َقــْد َكُثــَرْت  

 الشرح: 

هو اإلخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجالله وتعظيمه قاله  الحمد:

( وهذا أحسن تعريف لها؛ وإال فإن أكثر العلماء 9/27) البدائع ابن القيم يف

يذهبون يف تعريفها إلى أهنا: الثناء على اهلل، وذهب بعضهم إلى أهنا شكر اهلل 

 الى.عز وجل وسيأيت الفرو  بينها إن شاء اهلل تع

وهي كلمة عظيمة تدل على إثبات الكمال المقدس من كل وجه هلل 

(: نجد تحت هذه الكلمة 3/399) بدائع التفسير تعالى قال ابن القيم كما يف

إثبات كل كمال للرب تعالى فعاًل ووصًفا واسًما، وتنزيهه عن كل سوء 

منزه من وعيب فعاًل ووصًفا واسًما فهو محمود يف أفعاله وأوصافه وأسمائه 

 هالعيوب والنقائص يف أفعاله وأوصافه وأسمائه. ا

يتضمن تنزيه اهلل عن جميع النقائص  )سبحان اهلل(كما أن قول: 

 والعيوب، ويستلزم إثبات جميع المحامد.
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ولعظم هذه الكلمة افتتح هبا خمس سور من القرآن الفاتحة واألنعام 

 والكهف وسبأ وفاطر.

 ا وبين التسبيح لما تقدم بيانه.وكم َيجمع اهلل ورسوله بينه

(: 997وقد قال رسول اهلل كما يف حديث أبي مالك األشعري عند مسلم )

 َتْمََلِن »
ِ
 َوالَحْمُد هلل

ِ
 َتْمأَلُ اْلِميَزاَن، َوُسْبَحاَن اهلل

ِ
َما َبْيَن  -َأْو َتْمأَلُ  -َوالَحْمُد هلل

َماَواِت َواأْلَْرضِ   .«السَّ

(، 7/337الم عن مولى رسول اهلل عند أحمد )وقال كما يف حديث أبي س

َبٍخ َبٍخ! َلَخْمُس َما َأْثَقَلُهنَّ فِي اْلِميَزاِن: اَل »لشيخنا  الصحيح المسند وهو يف

الُِح ُيَتَوفَّى  ، َواْلَوَلُد الصَّ
ِ
، َوالَحْمُد هلل

ِ
إَِلَه إِالَّ اهلُل، َواهلُل َأْكَبُر، َوُسْبَحاَن اهلل

 .«َداهُ َفَيْحَتِسُبُه َوالِ 

( قال النبي 373ويسمع اهلل لحامده كما يف حديث أبي موسى عند مسلم )

َوإَِذا َقاَل: َسِمَع اهلُل لَِمْن َحِمَدُه. َفُقوُلوا: اللُهمَّ َربَّنَا َلَك »صلى اهلل عليه وسلم: 

اِن َنبِي ِه: َسِمَع اهلُل الَحْمُد َيْسَمُع اهلُل َلُكْم، َفإِنَّ اهلَل َتَباَرَك َوَتَعاَلى، َقاَل َعَلى لَِس 

 .«لَِمْن َحِمَدهُ 

( من حديث أبي هريرة يف قراءة الفاتحة يف 725وأخرج اإلمام مسلم )

 َرب  اْلَعاَلِميَن ﴾ َفإَِذا َقاَل اْلَعْبُد:»الصالة، وفيه: 
ِ
َقاَل اهلُل َتَعاَلى:  ﴿ اْلَحْمُد هلل

 .«َحِمَدنِي َعْبِدي
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َأَحبُّ »جندب  بن كما يف حديث سمرة وهي من أحب الكالم إلى اهلل

، َواَل إَِلَه إِالَّ اهلُل، َواهلُل َأْكَبُر. اَل 
ِ
، َوالَحْمُد هلل

ِ
 َأْرَبُع: ُسْبَحاَن اهلل

ِ
اْلَكاَلِم إَِلى اهلل

َك بَِأي ِهنَّ َبَدْأَت   (.9373أخرجه مسلم ) «َيُضرُّ

ه يحمد على (: فإنه سبحان3/3997) الصواعق المرسلة قال ابن القيم يف

أفعاله كما حمد نفسه عليها يف كتابه وحمده عليها رسله ومالئكته والمؤمنون 

من عباده فمن ال فعل له البتة كيف يحمد على ذلك فاألفعال هي المقتضية 

َمَواِت للحمد ولهذا تجده مقروًنا هبا كقوله:  ِذي َخَلَق السَّ  الَّ
ِ
﴿ اْلَحْمُد هلل

ِذيَن َكَفُروا بَِرب ِهْم َيْعِدُلوَن ﴾َواألَْرَض َوَجَعَل الظُّلُ   [،3]األنعام:َماِت َوالنُّوَر ُثمَّ الَّ

ِذي َهَداَنا لَِهَذا َوَما ُكنَّا لِنَْهَتِدَي َلْوال َأْن َهَداَنا اهلُل وكقوله:   الَّ
ِ
﴿ اْلَحْمُد هلل

ِذي َأنَزَل َعَلى َعْبِدِه اْلِكَتاَب  [.37]األعراف:﴾  الَّ
ِ
﴿  [،3]الكهف:﴾ ﴿ اْلَحْمُد هلل

َمَواِت َواألَْرِض ﴾ ِر السَّ
 َفاطِ

ِ
 ها [.3]فاطر:اْلَحْمُد هلل

(: ثم اعلم أن حمد اهلل 3/763) تفسير سورة الفاتحة قال السمعاين يف

تعالى لنفسه حسن ال كحمد المخلوقين ألنفسهم ألن المخلو  ال يخلوا عن 

نفسه وأما اهلل جل نقص فال يخلوا مدحه نفسه عن كذب فيقبح منه أن يمدح 

 هجالله بريء عن النقص والعيب فكان مدحه نفسه حسنًا. ا
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 الفرق بين الحمد والشكر:

وقد ذهب ابن جرير إلى أن الحمد هلل هو الشكر هلل ورد هذا التعريف ابن 

: فقال: وهذا الذي ادعاه ابن جرير فيه نظر ألنه اشتهر عند كثير  تفسيره كثير يف

مد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته الالزمة من المتأخرين أن الح

والمتعدية والشكر ال يكون إال على المتعدية ويكون بالجنان واللسان 

 واألركان كما قال الشاعر: 

ــةً  ــي َثاَلَث ــاُء مِن  ــاَدْتُكُم النَّْعَم  َأَف

 

ــــِميَر  ــــانِي َوالضَّ ــــِدي َولَِس َي

َبـــــــــــــــــــــــــا  الُمَحجَّ

 

 البدائع ن كثير قد رده ابن القيم كما يفوهذا التعريف الذي ذهب إليه اب

 ( وبين أن الثناء هو الحمد إذا تكرر فقال:9/25)

فإن اإلخبار عن المحاسن إما بتكرار أوال فإن تكرار فهو الثناء وإن لم 

يتكرر فهو الحمد فالثناء مأخوذ من الثني وهو العطف ورد الشيء بعضه إلى 

م، واستدل على ذلك بحديث أبي بعض ومنه تثنية الثوب ومنه تثنية االس

اَلَة َبْينِي َوَبْيَن َعْبِدي نِْصَفْيِن، »(: 725هريرة عند اإلمام مسلم ) َقَسْمُت الصَّ

 َرب  اْلَعاَلِميَن﴾ َولَِعْبِدي َما َسَأَل، َفإَِذا َقاَل اْلَعْبُد:
ِ
َقاَل  [،9]الفاتحة:  ﴿الَحْمُد هلل

ِحيِم﴾ إَِذا َقاَل:اهلُل َتَعاَلى: َحِمَدنِي َعْبِدي، وَ  ْحَمِن الرَّ َقاَل اهلُل  [،3]الفاتحة: ﴿الرَّ

 َعْبِدي
َّ
 ألنه كرر الحمد.، «َتَعاَلى: َأْثنَى َعَلي
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والالم يف الحمد لالستغرا  أي استغرا  جميع أجناس الحمد وثبوهتا هلل 

 . تفسيره تعالى تعظيًما وتمجيًدا قاله القاسمي يف

(: اْلَحْمُد فِي َكاَلِم اْلَعَرِب َمْعَناُه الثَّنَاُء 3/333) التفسير وقال القرطبي يف

ْستِْغَراِ  اْلِجنِْس مَِن الَمَحامِِد، َفُهَو ُسْبَحاَنُه َيْسَتِحقُّ 
ِ
ُم ال اْلَكامُِل، َواأْلَلُِف َوالالَّ

َفاُت اْلُعاَل. ا  هاْلَحْمَد بَِأْجَمِعِه إِْذ َلُه اأْلَْسَماُء اْلُحْسَنى َوالص 

طريق  ما شمله ملكه وقدرته شمله حمده، قاله ابن القيم يفوكل 

 . الهجرتين

وقد تقدم ذكر بعض الفرو  بين الحمد والشكر من حيث أن الشكر أعم 

آله أي أنه يكون بالقلب خضوًعا واستكانة وباللسان ثناًء واعرتاًفا وبالجوارح 

 طاعًة وانقياًدا بينما الحمد يكون باللسان وبالقلب فقط.

فقط فتقول شكرته على إحسانه 7لشكر يكون على الصفات المتعديةوا

 وفضله وعدله وال تقول شكرته على سمعه وبصره وجماله.

بينما الحمد يكون على الصفات المتعدية والالزمة تقول حمدته على 

 المدارج يتصرف منه جماله وإحسانه وحمدته على سمعه وبصره. ا

(9/936.) 

ا أيهما أعم الحمد أم الشكر على قولين والتحقيق : واختلفو قال ابن كثير

 أن بينهما عموم وخصوص ثم ذكر بنحو ما تقدم من كالم ابن القيم.
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 البدائع وقد تكلم أهل العلم يف هذه الفرو ، وأجمعها ما قال ابن القيم يف

 : فنقول اإلخبار عن محاسن الغير له ثالث اعتبارات:

ر من حيث اإلخبار عنه بالخرب، واعتبار اعتبار من حيث المخرب به، واعتبا

 من حيث حال المخرب.

فمن حيث اإلعتبار األول ينشأ التقسيم إلى الحمد والمجد، فإن المخرب 

به إما أن يكون من أوصاف العظمة والجالل والسعة وتوابعها، أو من 

أوصاف الجمال واإلحسان وتوابعها، فإن كان األول فهو المجد، وإن كان 

هو الحمد، وهذا ألن لفظ )م ج د( يف لغتهم يدور على معنى اإلتساع الثاين ف

والكثرة، فمنه قولهم: أمجد الدابة علفا أي أوسعها علفا، ومنه مجد الرجل 

 فهو ماجد إذا كثر خيره وإحسانه إلى الناس، قال الشاعر: 

ـــُل  ـــُد َنبِي ـــوُن َماِج ـــَت َتُك  َأْن

 

ـــــُل  ـــــْمَأُل َبلِي ـــــبُّ َش  إَِذا َتَه

ولهم يف شجر الغار: واستمجد المرخ والعفار، أي كثرت النار ومنه ق 

 فيهما.

ومن حيث اعتبار الخرب نفسه ينشأ التقسيم إلى الثناء والحمد، فإن الخرب 

عن المحاسن إما متكرر، أو ال، فإن تكرر فهو الثناء، وإن لم يتكرر فهو 

على بعض، الحمد، فإن الثناء مأخوذ من الثني وهو العطف ورد الشيء بعضه 
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ومنه ثنيت الثوب، ومنه التثنية يف اإلسم فالمثنى مكرر لمحاسن من يثنى عليه 

 مرة بعد مرة.

ومن جهة اعتبار حال المخرب ينشأ التقسيم إلى المدح والحمد، فإن 

المخرب عن محاسن الغير إما أن يقرتن بإخباره حب له وإجالل أو ال، فإن 

 هالمدح، فحصل هذه األقسام وميزها. ااقرتن به الحب فهو الحمد، وإال فهو 

اختلف العلماء أيهما أفضل قول: )الحمد هلل رب العالمين( أم  مسألة:

قول: )ال إله إال اهلل(، فقال بعضهم: )الحمد هلل رب العالمين( أفضل؛ ألن يف 

ضمنه التوحيد الذي هو ال إله إال اهلل ففي قوله: )توحيد وحمد(، ويف قول ال 

توحيد فقط، وقالت طائفة ال إله إال اهلل أفضل؛ ألهنا تدفع الكفر  إله إال اهلل

واإلشراك وعليها يقاتل الخلق، وهذا القول هو الراجح لعموم أدلة فضل ال 

 إله إال اهلل.

وبدأ بالحمد اقتداًء بكتاب اهلل عز وج لوعماًل بسنة رسول اهلل حيث كان 

ة الحاجة ففي حديث يفتتح خطبه بالحمد هلل كما هو المشهور من خطب

َمَنا َرُسوُل اهلل ُخْطَبَة الَحاَجِة: 9337مسعود عند أبي داود ) بن عبداهلل ( قال: َعلَّ

إِنَّ الَحْمَد لِله َنْسَتِعينُُه َوَنْسَتْغِفُرُه، َوَنُعوُذ بِِه مِْن ُشُروِر َأْنُفِسنَا َمْن َيْهِد اهلل َفاَل »

ًدا ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضلِْل َفاَل  َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اهلل، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ

ِذي َخَلَقُكْم مِْن َنْفٍس َواِحَدٍة َعْبُدُه َوَرُسوُلُه:  ُقوا َربَُّكُم الَّ ﴿َيا َأيُّها النَّاس اتَّ
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َواتَُّقوا اهلَل الَِّذي َتَساَءُلوَن  َوَخَلَق مِنَْها َزْوَجَها َوَبثَّ مِنُْهَما ِرَجااًل َكثِيًرا َونَِساءً 

 [.3]سورة النساء :  بِِه َواأْلَْرَحاَم إِنَّ اهلَل َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا﴾

ِذيَن آَمنُوا اتَُّقوا اهلَل َوُقوُلوا َقْواًل َسِديًدا * ُيْصلِْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم  ﴿َيا َأيَُّها الَّ

]سورة َمْن ُيطِِع اهلَل َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعظِيًما﴾َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم وَ 

 .« [33-37األحزاب: 

( قال: كان رسول اهلل يخطب 763ويف حديث جابر عند مسلم رقم )

َمْن َيْهِدِه اهلُل َفاَل ُمِضلَّ »الناس ويحمد اهلل ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول: 

 َلُه، َوَمْن ُيْضلِْل َفاَل هَ 
ِ
 .«اِدَي َلُه، َوَخْيُر الَحِديِث ِكَتاُب اهلل

، َوَخْيُر اْلُهَدى ُهَدى »ويف رواية: 
ِ
ا َبْعُد، َفإِنَّ َخْيَر الَحِديِث ِكَتاُب اهلل َأمَّ

ٍد، َوَشرُّ اأْلُُموِر ُمْحَدَثاُتَها، َوُكلُّ بِْدَعٍة َضاَلَلةُ   .«ُمَحمَّ

َة َوَكاَن مِْن َأْزِد ( َأنَّ ِضمَ 767ويف حديث ابن عباس عند مسلم ) اًدا َقِدَم َمكَّ

َة َيُقوُلوَن إِنَّ  يِح َفَسِمَع ُسَفَهاَء مِْن َأْهِل َمكَّ ْن َهِذِه الر 
َشنُوَءَة، َوَكاَن َيْرِقي مِ

ُجَل َلَعلَّ اهلل َيْشِفيِه َعَلى َيَديَّ َقاَل:  ًدا َمْجنُوُن َفَقاَل: َلْو َأن ي َرَأْيُت َهَذا الرَّ ُمَحمَّ

يِح َوإِنَّ اهلل َيْشِفي َعَلى َيِدي َمْن فَ  ْن َهِذِه الر 
ُد، إِن ي َأْرِقي مِ َلِقَيُه َفَقاَل: َيا ُمَحمَّ

إِنَّ الَحْمَد لِله َنْحَمُدُه »َشاَء َفَهْل َلَك؟ َفَقاَل َرُسوُل اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 

َمْن ُيْضلِْل َفاَل َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه َوَنْسَتِعينُُه َمْن َيْهِدِه اهلل َفاَل ُمِضلَّ َلُه، وَ 

ا َبْعدُ  ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه َأمَّ  .«إاِلَّ اهلل َوْحَدُه اَل َشِريَك َلُه، َوَأنَّ ُمَحمَّ
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والكالم على الحمد ومواطنه يطول، فيا حبذا لو ُيفرد بمؤلف مستقل، 

ا هو معلومفهذا اللفظ من أحب الكالم إلى اهلل كم
(1)

 . 

واقتصر هنا على حمد اهلل على الصفات المتعّدية مع أّن اهلل محمود على 

 صفاته الالزمة كجماله وكماله، وعلى صفاته المتعّدية كإحسانه وإنعامه. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . فتح الباري على شرح السنة للربهباري من كتابي (3)
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 بيان نعمة اهلل تعالى وإثبات صفة اليدين هلل تعالى

وا كقوله تعالى:  قوله: )على أيٍد مَضْت(:  اَل ﴿َوإِْن َتُعدُّ
ِ
نِْعَمَت اهلل

 [.37، والنحل:73]إبراهيم:ُتْحُصوَها﴾

( بمعنى نعمة، وهبذا المعنى لليد حّرف المعتزلة ومن إليهم من أيدٍ و)

﴿لَِما وقوله:  [،63]المائدة:﴿َبْل َيَداُه َمْبُسوَطَتاِن﴾أهل البدع قول اهلل تعالى: 

﴾ ا تثبت هبا صفة اليدين هلل مع أن اآليتين وما يف معناه [،35]ص:َخَلْقُت بَِيَديَّ

 على ما يليق بجالله.

﴿ َواألَْرُض وهما يدان حقيقيتان عظيمتان جاء يف وصفها قول اهلل تعالى: 

مَواُت َمْطِويَّاُت بَِيِمينِِه ﴾  [.63]الزمر:َجِميًعا َقْبَضُتُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َوالسَّ

ْيِل لَِيُتوَب ُمِسيُء  إِنَّ اهلَل َيْبُسطُ » وحديث أبي موسى رضي اهلل عنه: َيَدُه بِاللَّ

ْمُس مِْن  النََّهاِر، َوَيْبُسُط َيَدُه بِالنََّهاِر لَِيُتوَب ُمِسيُء اللَّْيِل، َحتَّى َتْطُلَع الشَّ

 (.9352أخرجه مسلم ) «َمْغِربَِها

ُ  َأَحُد بَِتْمَرٍة مِْن َكْسٍب »وحديث أبي هريرة رضي اهلل عنه:  اَل َيَتَصدَّ

ُه، َأْو َقُلوَصُه، َحتَّى َطي   ٍب، إِالَّ َأَخَذَها اهلُل بَِيِمينِِه، َفُيَرب يَها َكَما ُيَرب ي َأَحُدُكْم َفُلوَّ

 (.3733أخرجه مسلم ) «َتُكوَن مِْثَل الَجَبِل، َأْو َأْعَظمَ 
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بَِخْمِس َكلَِماٍت،  ِ ( َأبِي ُموَسى َقاَل: َقاَم فِيَنا َرُسوُل اهلل332وعند مسلم )

إِنَّ اهلَل اَل َيَناُم، َواَل َينَْبِغي َلُه َأْن َيَناَم، َيْخِفُض اْلِقْسَط َوَيْرَفُعُه، ُيْرَفُع إَِلْيِه »َفَقاَل: 

ْيِل َقْبَل َعَمِل النََّهاِر، َوَعَمُل النََّهاِر َقْبَل َعَمِل اللَّْيِل، ِحَجاُبُه النُّوُر   -َعَمُل اللَّ

َلْو َكَشَفُه أَلَْحَرَقْت ُسُبَحاُت َوْجِهِه َما اْنَتَهى إَِلْيِه  -ٍر: النَّاُر َوفِي ِرَواَيِة َأبِي َبكْ 

 .«َبَصُرُه مِْن َخْلِقهِ 

 َعَلى »(: 3793بن عمرو عند مسلم ) وحديث عبداهلل
ِ
إِنَّ الُمْقِسطِيَن ِعنَْد اهلل

ْحَمِن عز وجل َوِكْلَتا َيَديْ  ْن ُنوٍر، َعْن َيِميِن الرَّ
ِذيَن َيْعِدُلوَن فِي َمنَابَِر مِ ِه َيِميُن، الَّ

 .«ُحْكِمِهْم َوَأْهلِيِهْم َوَما َوُلوا

إلى غير ذلك، وقد تنّوع وصف اليّد هلل بما يدّل داللًة واضحة على إثباهتا 

ونفي المجاز فيها، فمن ذلك أن اليدين ُثن يت والمجاز ال ُيثنّى، ومنها أّن هلل 

( عن 9376) (، ومسلم3353يحين البخاري )أصابع تليق بجالله كما يف الصح

َماَء َعَلى إِْصَبٍع، َواألَْرَض »ابن مسعود رضي اهلل عنه وفيه:  إِنَّ اهلَل َيَضُع السَّ

َجَر َواألَْنَهاَر َعَلى إِْصَبٍع، َوَساِئَر الَخْلِق  َعَلى إِْصَبٍع، َوالِجَباَل َعَلى إِْصَبٍع، َوالشَّ

﴿َوَما َقَدُروا َوَقاَل:  ِ ، َفَضِحَك َرُسوُل اهلل«ُل بَِيِدِه: َأَنا الَملُِك َعَلى إِْصَبٍع، ُثمَّ َيُقو

 [.63]الزمر:اهلَل َحقَّ َقْدِرِه﴾

 ومنها أّنه له كّف على ما تقدم وأّنه يقبض ويبسط.
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َماَء َبنَْينَاَها بَِأْيٍد والقوة يف لغة العرب تأيت بمعنى األيد، قال تعالى:  ﴿َوالسَّ

 [:37-33]الذاريات: وِسُعوَن * َواأْلَْرَض َفَرْشَناَها َفنِْعَم الَماِهُدوَن﴾َوإِنَّا َلمُ 

 ففّر  بين اليّد واآليد والكالم مبسوط يف غير هذا الموضع.
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 البيان أن هلل تعالى له الغنى الذاتي وبيان مننه على عباده

ـــهْ  -7 ـــا بَِأنَّ ـــِه ُموِقنً ـــَهُد فِي  َأْش

 

 َكـــْم َلـــهُ  
ُّ
 مِـــْن مِنَّـــهْ  ُهـــَو اْلَغنـِــي

 
ــا -3 ــَق اأْلََناَم ــْد َخَل ــِذي َق ــَو الَّ  ُه

 

ــــا  ْنَعاَم َل اإْلِ ــــوَّ ــــاًل َوَخ  (1)َتُفضُّ

 
  الشرح:

 َما فِي أي أن حمده هلل يكون لغناه تعالى: قال اهلل عز وجل: 
ِ
﴿هلل

 اْلَحِميُد﴾
ُّ
َماَواِت َواأْلَْرِض إِنَّ اهلَل ُهَو اْلَغنِي ﴿َيا ى: وقال تعال [،96]لقمان:السَّ

 اْلَحِميُد﴾
ُّ
 َواهلُل ُهَو اْلَغنِي

ِ
وغنى اهلل  [،35]فاطر:َأيَُّها النَّاُس َأْنُتُم اْلُفَقَراُء إَِلى اهلل

ذايت بمعنى أنه متصف به أزاًل وأبًدا يدّل على ذلك حديث أبي ذّر عند مسلم 

ْمُت الظُّلَم َعَلى َنْفِسي، َوَجعَ »(: 9533) ًما، َفاَل َيا ِعَباِدي إِن ي َحرَّ ْلُتُه َبْيَنُكْم ُمَحرَّ

َتَظاَلُموا، َيا ِعَباِدي ُكلُُّكْم َضاِل إِالَّ َمْن َهَدْيُتُه، َفاْسَتْهُدونِي َأْهِدُكْم، َيا ِعَباِدي 

ُكْم َعاٍر، إِالَّ   ُكلُُّكْم َجاِئُع، إِالَّ َمْن َأْطَعْمُتُه، َفاْسَتْطِعُمونِي ُأْطِعْمُكْم، َيا ِعَباِدي ُكلُّ

ْيِل َوالنََّهاِر، َوَأَنا  َمْن َكَسْوُتُه، َفاْسَتْكُسونِي َأْكُسُكْم، َيا ِعَباِدي إِنَُّكْم ُتْخطُِئوَن بِاللَّ

ي  ُنوَب َجِميًعا، َفاْسَتْغِفُرونِي َأْغِفْر َلُكْم، َيا ِعَباِدي إِنَُّكْم َلْن َتْبُلُغوا َضر  َأْغِفُر الذُّ

ونِي َوَلْن َتْبُلغُ  َلُكْم َوآِخَرُكْم َفَتُضرُّ وا َنْفِعي، َفَتنَْفُعونِي، َيا ِعَباِدي َلْو َأنَّ َأوَّ

َوإِْنَسُكْم َوِجنَُّكْم َكاُنوا َعَلى َأْتَقى َقْلِب َرُجٍل َواِحٍد مِنُْكْم، َما َزاَد َذلَِك فِي 

َلُكْم َوآِخَرُكْم َوإِْنَسُكْم وَ  ي َشْيًئا، َيا ِعَباِدي َلْو َأنَّ َأوَّ
ِجنَُّكْم َكاُنوا َعَلى َأْفَجِر ُمْلكِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وخول األنام(.تفضاًل   يف ب: )هو الذي خلق األنعام (3)
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َلُكْم  ْن ُمْلِكي َشْيًئا، َيا ِعَباِدي َلْو َأنَّ َأوَّ

َقْلِب َرُجٍل َواِحٍد، َما َنَقَص َذلَِك مِ

َوآِخَرُكْم َوإِْنَسُكْم َوِجنَُّكْم َقاُموا فِي َصِعيٍد َواِحٍد َفَسَأُلونِي َفَأْعَطْيُت ُكلَّ إِْنَساٍن 

ا ِعنِْدي إِالَّ َكَما َينُْقُص اْلِمْخَيُط إَِذا ُأْدِخَل اْلَبْحَر، َيا  َمْسَأَلَتُه، َما مَّ
َنَقَص َذلَِك مِ

يُكْم إِيَّاَها، َفَمْن َوَجَد َخْيًرا،  َ َأْعَماُلُكْم ُأْحِصيَها َلُكْم، ُثمَّ ُأَوف 
ِعَباِدي إِنََّما ِهي

 .«َيُلوَمنَّ إاِلَّ َنْفَسهُ  َفْلَيْحَمِد اهلَل َوَمْن َوَجَد َغْيَر َذلَِك، َفاَل 

ومنن اهلل تعالى على عباده كثيرة، ومن أجلها إرسال الرسل، وإنزال 

﴿َلَقْد َمنَّ اهلُل َعَلى الُمْؤمِنِيَن إِْذ الكتب، والهداية إلى أقوم السبل، قال تعالى: 

يِهْم َوُيَعل ُمُهُم اْلكَِتاَب َبَعَث فِيِهْم َرُسواًل مِْن َأْنُفِسِهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياتِِه َوُيزَ  ك 

مع غيرها من  [،363]آل عمران:َواْلِحْكَمَة َوإِْن َكاُنوا مِْن َقْبُل َلِفي َضالٍل ُمبِيٍن﴾

 ال ُتْحُصوَها ﴾النعم الظاهرة والباطنة، قال تعالى: 
ِ
وا نِْعَمَة اهلل  ﴿ َوإِْن َتُعدُّ

 فكيف بشكرها، واهلل المستعان.

 فِي َمالِِه »مة، ولهذا جاء يف الحديث: والمنّة هي النع
َّ
إِنَّ َأَمنَّ النَّاِس َعَلي

 . ( عن أبي سعيد9779أخرجه مسلم ) «َوُصْحَبتِِه َأُبوَبْكرٍ 

ْبِن َعاِصٍم، َقاَل:  ْبِن َزْيدِ   ِ ( َعْن َعْبِداهلل3763( و مسلم)3777ويف البخاري )

ا َأَفاَء اهلُل َعَلى َرُسولِِه َيْوَم ُح  َفِة ُقُلوُبُهْم، َوَلْم َلـمَّ نَْيٍن، َقَسَم فِي النَّاِس فِي الُمَؤلَّ

ُيْعِط األَْنَصاَر َشْيًئا، َفَكَأنَُّهْم َوَجُدوا إِْذ َلْم ُيِصْبُهْم َما َأَصاَب النَّاَس، َفَخَطَبُهْم 

اًل َفَهَداُكُم اهلُل بِ »َفَقاَل:  ِقيَن َيا َمْعَشَر األَْنَصاِر، َأَلْم َأِجْدُكْم ُضالَّ ي، َوُكنُْتْم ُمَتَفر 
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َفُكُم اهلُل بِي، َوَعاَلًة َفَأْغَناُكُم اهلُل بِي ، «َفَألَّ ، ُكلََّما َقاَل َشْيًئا َقاُلوا: اهلُل َوَرُسوُلُه َأَمنُّ

 عز وجل»َقاَل: 
ِ
. َقاَل: ُكلََّما َقاَل َشْيًئا، َقاُلوا: «َما َيْمنَُعُكْم َأْن ُتِجيُبوا َرُسوَل اهلل

، َقاَل: اهللُ  َلْو ِشْئُتْم ُقْلُتْم: ِجْئَتَنا َكَذا َوَكَذا، َأَتْرَضْوَن َأْن َيْذَهَب » َوَرُسوُلُه َأَمنُّ

 إَِلى ِرَحالُِكْم، َلْواَل الِهْجَرُة َلُكنُْت اْمَرًأ 
 
اِة َوالَبِعيِر، َوَتْذَهُبوَن بِالنَّبِي النَّاُس بِالشَّ

لنَّاُس َواِدًيا َوِشْعًبا َلَسَلْكُت َواِدَي األَْنَصاِر َوِشْعَبَها، مَِن األَْنَصاِر، َوَلْو َسَلَك ا

األَْنَصاُر ِشَعاُر َوالنَّاُس ِدَثاُر، إِنَُّكْم َسَتْلَقْوَن َبْعِدي ُأْثَرًة، َفاْصبُِروا َحتَّى َتْلَقْونِي 

 .«َعَلى الَحْوضِ 

وكثيًرا ما  )ومن أسماء اهلل المنان وهو المنعم المعطي من المن العطاء،

َيرِ ِِ د المنة يف كالمهم بمعنى اإلحسان إلى من ال يتثَِبه وال يطلب الجزاء عليه(. 

 . النهاية منه ا

ْنَعاَما) وقوله: َل اإْلِ اًل َوَخوَّ ِذي َقْد َخَلَق اأْلََناَما = َتُفضُّ  (.ُهَو الَّ

ل األنام(  ويف بعض النسخ: )هو الذي خلق األنعام=تفضاًل وخوَّ

يق بالمقام، وهو كرباعة االستهالل؛ ألن يتكّلم عّما يختّص وهذا أل

 باألنعام، وهي من جنس الحيوانات التي وضعت المنظومة لبيان أحكامها.

ٍء ﴾قال تعالى: 
ْ
﴿ ُهَو اهلُل اْلَخالُِق ، وقال تعالى: ﴿ اهلُل َخالُِق ُكل  َشي

ُر ﴾ مَ ، وقال تعالى: اْلَباِرُئ اْلُمَصو  ِر السَّ
، وقال تعالى: َواِت َواألَْرِض ﴾﴿ َفاطِ

ُلَماِت َوالنُّوَر  َمَواِت َواألَْرَض َوَجَعَل الظُّ  الَِّذي َخَلَق السَّ
ِ
﴿ اْلَحْمُد هلل
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﴿َواأْلَْنَعاَم َخَلَقَها َلُكْم فِيَها ِدْفُء َوَمَنافُِع َومِنَْها وقال تعالى:  [،3]األنعام:﴾

 [.5]النحل:َتْأُكُلوَن﴾

جمع، ال واحد له من لفظه، وتجمع أيًضا على )ُأنُعم(.  قوله: )األنعام(:

و)اإلنعام( بالكسر اإلحسان، و)األنام( جمع ال واحد له من لفظه وهي 

 المخلوقات.

ل(:  . النهاية التخويل: التمليك، أفاده ابن األثير يف قوله: )وخوَّ

ه: أي عطية ال تلزم من يعطيها، يقال: له الفضل مثل قول قوله: )تفّضاًل(:

 [.79]النساء:﴿ َواْسَأُلوا اهلَل مِْن َفْضلِِه ﴾

﴿ وكل ما نحن فيه من الخير فهو محض فضل اهلل ومنته، قال تعالى: 

 َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه َما َزَكى مِنُْكْم مِْن َأَحٍد َأَبًدا﴾
ِ
 [.93]النور: َوَلْوال َفْضُل اهلل

 ومنه قول الشاعر:

ــِق  ــِه َح ــاِد َعَلْي ــا لِْلِعَب ــُب  َم  َواِج

 

 َلَدْيــِه َضــاِئعُ 
ُ
 َكــالَّ َواَل َســْعي

ُمـــوا  ُبوا َفبَِعْدلـِــِه، َأْو ُنع   إِْن ُعـــذ 

 

 َفبَِفْضــلِِه َوُهــَو اْلَكــِريُم الَواِســعُ 

 
 القول يف أفعال العباد:

وهي زعم القدرية أن أفعال العباد غير مخلوقة  وهنا مسألة تذكر للفائدة

﴿ َواهلُل َخَلَقُكْم َوَما سماجته، فإن اهلل يقول: وهذا قول باطل مع  هلل عز وجل
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﴿ اهلُل َخالُِق ُكل  أي خلقكم وخلق أعمالكم؛ وقال:  [،26]الصافات:َتْعَمُلوَن ﴾

ٍء ﴾
ْ
وأفعال العباد أشياء فهي داخلة يف هذا العموم، ويوضح  [،69]الزمر:َشي

، «انٍِع َوَصنَْعَتهُ اهلُل َخالُِق ُكل  َص »(: 3/75ذلك حديث حذيفة عند الحاكم )

 . خلق أفعال العباد وللبخاري كتاب

 القول يف القرآن:

وزعم المعتزلة أن القرآن مخلو ، وهذا القول كفر وضالل، فإّن القرآن 

ووحيه، وتنزيله، غير مخلو ، منه بدأ، وإليه يعود، على ما  كالم اهلل عز وجل

﴿ َفَأِجْرُه َحتَّى َيْسَمَع لى: هو مقرر يف موطنه، أما كونه كالم اهلل فقد قال تعا

﴾ 
ِ
﴿ َوَما َكاَن لَِبَشٍر َأْن وأما كونه وحيه فقد قال تعالى:  [،6]التوبة:َكالَم اهلل

َمُه اهلُل إِالَّ َوْحًيا ﴾ ﴿ حم وأما كونه تنزيله فقد قال اهلل تعالى: [، 53]الشورى:ُيَكل 

ِحيِم ﴾ ْحَمِن الرَّ ﴿ حم * َواْلكَِتاِب اْلُمبِيِن وقال:  ،[9-3]فصلت:* َتنِزيُل مَِن الرَّ

وأما كونه غير  [،7-3]الدخان:* إِنَّا َأنَزْلنَاُه فِي َلْيَلٍة ُمَباَرَكٍة إِنَّا ُكنَّا ُمنِذِريَن ﴾

مخلو  فألنه من صفاته، وصفاته غير مخلوقة، وقد فّر  اهلل بين الخلق 

، فاألمر كالمه والخلق [53عراف:]األ﴿ َأال َلُه اْلَخْلُق َواألَْمُر ﴾والكالم فقال: 

﴿ إِنََّما َأْمُرُه إَِذا َأَراَد َشْيًئا َأْن َيُقوَل َلُه ُكْن َفَيُكوُن يكون بأمره، قال تعالى: 

فلو كان األمر مخلوًقا للزم أن يكون مخلوًقا بأمٍر آخر، ولزم [، 79]يس:﴾

 التسلسل، ولكان يف اآلية السابقة ركاكة، ينزه عنه كالم اهلل.
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﴿ اهلُل َخالُِق ُكل   ويستدل المعتزلة على أّن القرآن مخلو  بقوله تعالى:

ٍء ﴾
ْ
والعجب كما تقّدم أّنهم زعموا أّن أفعال العباد اّلتي هي [، 69]الزمر:َشي

خلق اهلل غير مخلوقة هلل تعالى، وإّنما خلقها العباد أنفسهم فشاهبوا المجوس 

النور خالق الخير، والظلمة خالق الشّر، القائلين بالخالقين: النور والظلمة؛ 

وأدخلوا القرآن اّلذي هو كالم اهلل وصفته يف عموم )كّل( مع أّن )كل( تفيد 

العموم بحسبها، والمراد به هنا اهلل خالق كّل شيء مخلو ؛ ويدل على ذلك 

ٍء ﴾قوله تعالى يف شأن الريح: 
ْ
ُر ُكلَّ َشي والمراد به ما  [،95]األحقاف:﴿ ُتَدم 

﴿ َفَأْصَبُحوا ال ُيَرى إِالَّ َمَساِكنُُهْم تدّمره الريح عادة، يبّين ذلك قوله تعالى: 

 ومساكنهم أشياء، فتنبه لذلك تسلم لك عقيدتك واستقامتك.[، 95]األحقاف:﴾
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 القاعدة يف باب األطعمة 

 اإلباحة أن األصل فيما على األرض

ــاُح  -5 ــِه ُمَب ــي َأْرِض ــا فِ ــلُّ َم  َفُك

 

ـــاُح إاِلَّ   ـــُه اْلُجنَ ـــْد َخصَّ ـــِذي َق  الَّ

 الشرح: 

﴿ُهَو الَِّذي هذه قاعدة عظيمة مبنية على أدلة قويمة منها: قوله تعالى: 

اُهنَّ َسْبَع َسَماَواٍت  َماِء َفَسوَّ َخَلَق َلُكْم َما فِي اأْلَْرِض َجِميًعا ُثمَّ اْسَتَوى إَِلى السَّ

ٍء َعلِيُم ﴾
ْ
َر َلُكْم َما فِي وقوله تعالى:  [،92]البقرة: َوُهَو بُِكل  َشي ﴿َوَسخَّ

َماَواِت َوَما فِي اأْلَْرِض َجِميًعا مِنُْه إِنَّ فِي َذلَِك آَلَياٍت لَِقْوٍم  السَّ

ُروَن﴾  [.37]الجاثية: َيَتَفكَّ

فمن هذين الدليلين تعلم أّن األصل يف غير العبادات اإلباحة حّتى يأيت 

 ات المنع حّتى يأيت دليل على المشروعية.الدليل بالمنع، واألصل يف العباد

(: اْسَتَدلَّ َمْن َقاَل إِنَّ َأْصَل اأْلَْشَياِء 929-3/923) تفسيره قال القرطبي يف

َباَحُة بَِهِذِه اآْلَيِة َوَما َكاَن مِْثَلَها َكَقْولِِه:  تِي ُينَْتَفُع بَِها اإْلِ َر َلُكْم َما فِي الَّ ﴿َوَسخَّ

ماواِت َوما فِ  لِيُل  [،37]الجاثية: ي اأْلَْرِض َجِميًعا مِنُْه﴾السَّ اآْلَيَة َحتَّى َيُقوَم الدَّ

 َعَلى اْلَحْظِر.

ِهيََّة ُخلَِقْت َمَع إِْمَكاِن َأالَّ ُتْخَلَق َفَلْم  ُدوا َهَذا بَِأْن َقاُلوا: إِنَّ الَمآِكَل الشَّ َوَعضَّ

 .ُتْخَلْق َعَبًثا، َفاَل ُبدَّ َلَها مِْن َمنَْفَعةٍ 



 القول يف الحمد

 

61 

 
ْلَك الَمنَْفَعُة اَل َيِصحُّ ُرُجوُعَها إَِلى اهلل

  ِ َوتِ
َ
ْستِْغَناِئِه بَِذاتِِه، َفِهي

ِ
َتَعاَلى ال

تَِها، َأْو فِي اْجتَِنابَِها لِنُْخَتَبَر بَِذلَِك، أو يف  ا فِي َنْيِل َلذَّ َراِجَعُة إَِلْينَا. َوَمنَْفَعُتَنا إِمَّ

ْلَك اأْلُُموِر إِالَّ بَِذْوِقَها، َفَلِزَم َأْن َتُكوَن اعتبارنا هبا. وال يحصل شي مِْن تِ 

َنَّا اَل ُنَسل ُم ُلُزوَم اْلَعَبِث مِْن َخْلِقَها إِالَّ لَِمنَْفَعٍة، َبْل َخَلَقَها 
ِ
ُمَباَحًة. َوَهَذا َفاِسُد، أل

َنَُّه اَل َيِجُب َعَلْيِه َأْصُل الَمنَْفَعِة، َبْل ُهَو الُموِجُب 
ِ
. َواَل ُنَسل ُم َحْصَر َكَذلَِك أل

ْوِ ، َبْل َقْد  الَمنَْفَعِة فِيَما َذَكُروُه، َواَل ُحُصوَل َبْعِض تِْلَك الَمنَافِِع إِالَّ بِالذَّ

َباِئِعي يَن، ُثمَّ ُهَو  ُيْسَتَدلُّ َعَلى الطُُّعوِم بُِأُموٍر ُأَخَر َكَما ُهَو َمْعُروُف ِعنَْد الطَّ

َأْن َتُكوَن ُسُموًما ُمْهلَِكًة، َوُمَعاَرُضوَن بُِشُبَهاِت َأْصَحاِب ُمَعاَرُض بَِما ُيَخاُف 

اْلَحْظِر. َوَتَوقََّف آَخُروَن َوَقاُلوا: َما مِْن فِْعٍل اَل ُنْدِرُك مِنُْه ُحْسنًا َواَل ُقْبًحا إِالَّ 

ي َنْفِسِه، َواَل ُمَعي َن َقْبَل ُوُروِد 
ْرِع، َفَتَعيََّن اْلَوْقُف َوُيْمكُِن َأْن َيُكوَن َحَسنًا فِ الشَّ

ْيُخ  ْرِع. َوَهِذِه اأْلََقاِويُل الثَّاَلَثُة لِلُمْعَتِزَلِة. َوَقْد َأْطَلَق الشَّ إَِلى ُوُروِد الشَّ

 يف هذه الَمْسَأَلِة اْلَقْوَل 
ُّ
ْيَرفِي يَِّة َوالصَّ

َأُبواْلَحَسِن َوَأْصَحاُبُه َوَأْكَثُر الَمالِكِ

ْرِع إَِذا َجاَء بِاْلَوْقِف. َومَ  ْعَناُه ِعنَْدُهْم َأْن اَل ُحْكَم فِيَها فِي تِْلَك اْلَحاِل، َوَأنَّ لِلشَّ

ُف  ُه َتَعرُّ َأْن َيْحُكَم بَِما َشاَء، َوَأنَّ اْلَعْقَل اَل َيْحُكُم بُِوُجوٍب َواَل َغْيِرِه َوإِنََّما َحظُّ

 َعَلْيِه. َقاَل اْبُن عَ 
َ
اِئِغ َأنَُّه اأْلُُموِر َعَلى َما ِهي يََّة: َوَحَكى اْبُن َفْوَرٍك َعِن اْبِن الصَّ

طِ

ُق بِِه،  ْمِع، َواَل َناِزَلَة إِالَّ َوفِيَها َسْمُع، َأْو َلَها َتَعلُّ َن السَّ
َقاَل: َلْم َيْخُل اْلَعْقُل َقطُّ مِ

ا، َوُيْغنِي َعِن النََّظِر فِي َأْو َلَها َحاُل ُتْسَتْصَحُب. َقاَل: َفَينَْبِغي َأْن ُيْعَتَمَد َعَلى َهذَ 

ِحيُح فِي َمْعنَى َقْولِِه َتَعاَلى:  -َحْظٍر َوإَِباَحٍة َوَوْقٍف. الثَّالَِثةُ  ﴿َخَلَق َلُكْم َما الصَّ
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ْعتَِباُر. َيُدلُّ َعَلْيِه َما َقْبَلُه َوَما َبْعَدُه مِْن َنْصِب اْلِعَبِر: [، 92]البقرة:فِي اأْلَْرِض﴾
ِ
اال

ْحَيا َماِء َوَتْسِوَيتَِها، َأِي الَِّذي َقَدَر َعَلى اإْلِ ْستَِواِء إَِلى السَّ
ِ
َماَتِة َواْلَخْلِق َواال ِء َواإْلِ

إِْحَياِئُكْم َوَخْلِقُكْم وخلق السموات َواأْلَْرِض، اَل َتْبُعُد مِنُْه اْلُقْدَرُة َعَلى 

َعاَدِة. َفإِْن ِقيَل: إِنَّ َمْعَنى ْنتِفَ  ﴿َلُكْم﴾اإْلِ
ِ
اُع، َأْي لَِتنَْتِفُعوا بَِجِميِع َذلَِك، ُقْلنَا اال

َباُر لَِما َذَكْرَنا. َفإِْن ِقيَل: َوَأيُّ اْعتَِباٍر فِي اْلَعَقاِرِب 
ْعتِ
ِ
ْنتَِفاِع اال

ِ
الُمَراُد بِاال

ْنَساُن بَِبْعِض َما َيَرى مَِن الُمْؤِذَياِت َما أَ  ُر اإْلِ َعدَّ اهلُل َواْلَحيَّاِت، ُقْلنَا: َقْد َيَتَذكَّ

اِر فِي النَّاِر مَِن اْلُعُقوَباِت َفَيُكوُن َسَبًبا لإِْلِيَماِن َوَتْرِك الَمَعاِصي، َوَذلَِك  لِْلُكفَّ

ْخَباِر بَِهِذِه اْلُقْدَرِة َعْن َهِذِه  : َوَلْيَس فِي اإْلِ
 
ْعتَِباِر. َقاَل اْبُن اْلَعَربِي

ِ
َأْعَظُم اال

ْظًرا َواَل إَِباَحَة َواَل َوْقًفا، َوإِنََّما َجاَء ِذْكُر َهِذِه اآْلَيِة فِي اْلُجْمَلِة َما َيْقَتِضي َح 

اَلَلِة َوالتَّنْبِيِه لُِيْسَتَدلَّ بَِها َعَلى َوْحَدانِيَّتِِه. َوَقاَل َأْرَباُب الَمَعانِي فِي  َمْعِرِض الدَّ

ْوا بِِه َعَلى َطاَعتِِه، اَل  [،92]البقرة:﴿َخَلَق َلُكْم َما فِي اأْلَْرِض َجِميًعا﴾َقْولِِه:  لَِتَتَقوَّ

َرُه َلَك  لَِتْصِرُفوُه فِي ُوُجوِه َمْعِصَيتِِه. َوَقاَل َأُبوُعْثَماَن: َوَهَب َلَك اْلُكلَّ َوَسخَّ

لَِتْسَتِدلَّ بِِه َعَلى َسَعِة ُجوِدِه، َوَتْسُكُن إَِلى َما َضِمَن َلَك مِْن َجِزيِل َعَطاِئِه فِي 

ِه َعَلى َقلِيِل َعَملَِك، َفَقِد اْبَتَدَأَك بَِعظِيِم الن َعِم َقْبَل الَمَعادِ  يَر بِر 
، َواَل َتْسَتْكثُِر َكثِ

 هاْلَعَمِل َوُهَو التَّْوِحيُد. ا

 (:3/33) فتح القدير قال الشوكاين يف
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وفيه دليل على أن األصل يف األشياء المخلوقة اإلباحة، حتى يقوم دليل 

عن هذا األصل، وال فر  بين الحيوانات، وغيرها مما ينتفع  يدل على النقل

 هأقوى داللة على هذا. ا ﴿َجِميًعا﴾به من غير ضرر، ويف التأكيد بقوله 

 المباح ضد المحظور والممنوع. قوله: )مباح(:

هو اإلثم، قال الراغب: وسمي اإلثم المائل باإلنسان  قوله: )الجناح(:

ثم ُجناًحا نحو قوله: ﴿ال جناح عليكم﴾ يف عن الحق جناًحا ثم سّمي كل إ

 . مفردات ألفاظ القرآن هغير موضع. ا

 األصُل يف العباداِت، واألصُل يف العاداِت:

: القاعدُة  القواعد واألصول الجامعة قال الشيخ السعدي يف كتابه:

 السادسُة: األصُل يف العباداِت: الحْظُر، فال ُيشَرُع منها إال ما َشَرعُه اهللُ 

مه اهلُل  ورسوُله. واألصُل يف العاداِت: اإلباحُة، فال َيحُرُم منها إال ما حرَّ

ورسوُله
(1)
. 

وهذه القاعدُة تضمنت أصليِن عظيميِن دلَّ عليهما الكتاُب والسنُة يف 

﴿َأْم َلُهْم ُشَرَكاُء َشَرُعوا َلُهْم مَِن مواضع، مثَل قولِه تعالى يف األصل األول: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( قال بدل قول: )واألصل يف العادات اإلباحة يف شرحه: ليت الشيخ قال العالمة العثيمين (3)

واألصل يف غيرها اإلباحة؛ ليكون أعّم فيدخل فيها العادات واألعيان المنتفع هبا مثل 

 من شرحه للقواعد.ه الطيور واألشجار والحيوانات وغير ذلك. ا
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يِن َما َلمْ  الِِميَن َلُهْم  الد   َبْينَُهْم َوإِنَّ الظَّ
َ
َيْأَذْن بِِه اهلُل َوَلْواَل َكلَِمُة اْلَفْصِل َلُقِضي

ومثَل األمر بعبادته وحده ال شريك له يف مواضع.  [،93]الشورى:َعَذاُب َألِيُم﴾

 والعلماُء مجمعون على أن العبادة: ما ُأمِر به َأْمر إيجاب، أو استحباب.

ِذي َخَلَق َلُكْم َما فِي اأْلَْرِض َجِميًعا ُثمَّ ألصل الثاين: وقولِه يف ا ﴿ُهَو الَّ

ٍء َعِليُم﴾
ْ
اُهنَّ َسْبَع َسَماَواٍت َوُهَو بُِكل  َشي َماِء َفَسوَّ  [؛92]البقرة:اْسَتَوى إَِلى السَّ

أي: تنتفعون هبا بجميع االنتفاعات إال؛ ما ُنّص على المنع منه. وقولِه تعالى: 

ِذيَن ﴿ُقْل   لِلَّ
َ
ْزِ  ُقْل ِهي ي َباِت مَِن الر  ي َأْخَرَج لِِعَباِدِه َوالطَّ

تِ  الَّ
ِ
َم ِزينََة اهلل َمْن َحرَّ

ُل اآْلَياِت لَِقْوٍم  ْنَيا َخالَِصًة َيْوَم اْلِقَياَمِة َكَذلَِك ُنَفص  آَمنُوا فِي اْلَحَياِة الدُّ

حّرم ما خلق اهلل لعباده من  فأنكَر تعالى على َمن [،79]األعراف:َيْعَلُموَن﴾

المآكل والمشارب والمالبس ونحوها. فكلُّ واجٍب أوجبه اهلل ورسوله، أو 

مستحُب؛ فهو: عبادُة ُيعبُد اهلُل به وحَده. فَمن َأوجَب أو استحبَّ شيئا لم يدل 

عليه الكتاب والسنة فقد ابتدَع دينا لم يأذْن به اهلل، وهو مردوُد على صاحبه؛ 

متفق  «َمْن َعِمَل َعَماًل َلْيَس َعَلْيِه َأْمُرَنا َفُهَو َردِ »صلى اهلل عليه وسلم: كما قال 

 عليه.

وتقدَم أن من شروِط كل  عبادٍة: اإلخالَص هلل، والمتابعَة لرسوِل اهلل 

 صلى اهلل عليه وسلم.
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واعلم أن البدَع من العبادات على قسمين: إما أن يبتدَع عبادًة لم يْشَرع 

ورسوُله جنَسها أصال، وإما أن يبتدعها على وجٍه ُيغّيُر به ما شرعه اهلُل  اهللُ 

 ورسوُله.

وأما العادات كلُّها )كالمآكل، والمشارب، والمالبس، واألعمال العادية، 

والمعامالت، والصنائع(؛ فاألصل فيها اإلباحُة واإلطالُ . فمن حّرَم شيئا 

 مبتدُع.منها لم ُيحرمه اهلُل وال رسوُله؛ فهو 

كما حّرم المشركون بعَض األنعاِم التي أباحها اهلُل ورسوُله. وكمن يريد 

م بعَض أنواِع اللباِس، أو الصنائِع والمخرتعات الحادثة بغير  ه أن يحر 
بجهلِ

م من هذه األمور: األشياء الخبيثُة، أو الضارُة.  دليٍل شرعي ُيحّرمها. والُمحرَّ

لت يف الكتاب والسنّ  ة. ومن تتبع المحرمات وجدها تشتمل على وقد ُفص 

 المفاسد المتنوعة.

وهذان األصالِن نفُعهما كبيُر، وهبما َتعِرف البدَع من العبادات، والبدَع 

من العادات. فمن لِزمهما فقد استقام على السبيل. ومن اّدعى خالَف أصٍل 

سيم القواعد واألصول الجامعة والفرو  والتقا همنهما؛ فعليه الدليل. ا

 . البديعة

ويف القاعدة العامة رفع الجناح يدّل على المباح، والمراد بالمباح هنا 

 الحالل، وإاّل فقد قيل يف المباح هو ما لم يتعلق به أمر وهني لذاته.
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  فضل النبي صلى اهلل عليه وسلم

ــهْ  -6 ــي الَمَقاَل ــاِدُ  فِ ــا الصَّ  َوَربُّنَ

 

ـــ  َس ـــالتَّْوفِيِق َوالر  ـــنَّ بِ ـــْد َم  اَلهْ َق

ـدِ  -3   َعَلى لَِساِن الُمْصَطَفى ُمَحمَّ

 

ــي َبَلــدِ   ــًة فِ ــٍق َلْهَج ــَدُ  َخْل  َأْص

 َبْعَد ات َساِع اْلَخْلِق فِي اْلَجَهاَلـهْ  -7 

 

ـــهْ   ـــَذُروا ُمَحاَل  َيْح
ْ
ـــي ـــاًل َك  َتَفضُّ

 َعنَّــــا -2 
ُّ
 َوَأنَّــــُه َلْهــــَو اْلَغنـِـــي

 

ــــــا  ــــــَلُه َوَمنَّ ــــــا َأْرَس ًم َتَكرُّ
(1) 

 :الشرح 

 َحِديًثا ﴾قال تعالى: 
ِ
﴿ وقال تعالى: [، 73]النساء:﴿ َوَمْن َأْصَدُ  مَِن اهلل

 ِقياًل ﴾
ِ
يف هذا إثبات صفة الكالم هلل تعالى [، 399]النساء:َوَمْن َأْصَدُ  مَِن اهلل

 وهي من الصفات الذاتية على ما تقدم.

م وأنه وهذه األبيات تضّمنت اإلشارة إلى فضل النبي صلى اهلل عليه وسل

قد بلغ البالغ المبين، ووضع الحجة للمستبصرين وأحيا اهلل به قلوًبا غلًفا، 

ا، وأعُينًا عمًيا.  وآذاًنا صمًّ

وبيان أنه الصاد  يف الرسالة؛ أنه كان يسمي بالصاد  األمين حتى عند 

ا َنَزَلْت َهِذِه اآْلَيُة:  ْنِذْر ﴿َوأَ خصومه الكافرين، فَعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َلمَّ

َوَرْهَطَك مِنُْهُم الُمْخَلِصيَن، َخَرَج َرُسوُل  [،933]الشعراء: َعِشيَرَتَك اأْلَْقَربِيَن﴾

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لم يرد البيتان السابقان يف ب. (3)
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َفا، َفَهَتَف:  ِ اهلل ِذي َيْهتُِف؟ «َيا َصَباَحاهْ »َحتَّى َصِعَد الصَّ ، َفَقاُلوا: َمْن َهَذا الَّ

ُد، َفاْجَتَمُعوا إَِلْيِه، َفَقاَل:  َبنِي ُفاَلٍن، َيا َبنِي ُفاَلٍن، َيا َبنِي ُفاَلٍن، َيا  َيا»َقاُلوا: ُمَحمَّ

لِِب  َأَرَأْيَتُكْم َلْو »َفاْجَتَمُعوا إَِلْيِه، َفَقاَل:  ،«َبنِي َعْبِد َمَناٍف، َيا َبنِي َعْبِدالُمطَّ

؟
َّ
ِقي ْبَنا َقا «َأْخَبْرُتُكْم َأنَّ َخْياًل َتْخُرُج بَِسْفِح َهَذا الَجَبِل، َأُكنُْتْم ُمَصد  ُلوا: َما َجرَّ

َقاَل: َفَقاَل  ،«َفإِن ي َنِذيُر َلُكْم َبْيَن َيَدْي َعَذاٍب َشِديدٍ »َعَلْيَك َكِذًبا، َقاَل: 

وَرُة: بَّْت َيَدا )تَ  َأُبوَلَهٍب: َتبًّا َلَك َأَما َجَمْعَتنَا إاِلَّ لَِهَذا؟! ُثمَّ َقاَم، َفنََزَلْت َهِذِه السُّ

وَرِة. أخرجه البخاري َتبَّ َأبِي َلَهٍب َوَقْد  (، َكَذا َقَرَأ اأْلَْعَمُش إَِلى آِخِر السُّ

 ( واللفظ له.977(، ومسلم )3773)

وقد مّن اهلل على رسوله بتوفيقه إلى أقوام السبل وأحسن الطر  وأرسله 

 إلى الخلق كافة.

ومن المعلوم أن رسول اهلل هو دعوة إبراهيم عليه السالم، حيث قال ربنا 

﴿ َربَّنَا َواْبَعْث فِيِهْم َرُسواًل مِنُْهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياتَِك َوُيَعل ُمُهُم ا عنه: مخربً

يِهْم إِنََّك َأْنَت اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم ﴾  [.392]البقرة:اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوُيَزك 

َمْرَيَم َيا  ﴿ َوإِْذ َقاَل ِعيَسى اْبنُ وهو بشارة عيسى عليه السالم، قال تعالى: 

ًرا  ًقا لَِما َبْيَن َيَديَّ مَِن التَّْوَراِة َوُمَبش   إَِلْيُكْم ُمَصد 
ِ
َبنِي إِْسَراِئيَل إِن ي َرُسوُل اهلل

ا َجاَءُهْم بِاْلَبي نَاِت َقاُلوا َهَذا ِسْحُر ُمبِيُن  ْن َبْعِدي اْسُمُه َأْحَمُد َفَلمَّ
بَِرُسوٍل َيْأتِي مِ

 [.6]الصف:﴾
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عند البخاري َأنَّ َهِذِه اآلَيَة التي ، ْبِن اْلَعاِص  ْبِن َعْمِرو  ِ ديث َعْبِداهللويف ح

ًرا َوَنِذيًرا ﴾يف اْلُقْرآِن:  ُّ إِنَّا َأْرَسْلنَاَك َشاِهًدا َوُمَبش 
َها النَّبِي [، 35]األحزاب:﴿ َيا َأيُّ

َها النبي إِنَّا َأْرَسْلنَاكَ  ي يَن، َأْنَت  َقاَل يف التَّْوَراِة: )َيا َأيُّ ًرا َوِحْرًزا لأُِلم  َشاِهًدا َوُمَبش 

اٍب بِاألَْسَواِ ،  َل َلْيَس بَِفظٍّ َواَل َغلِيٍظ َواَل َسخَّ ْيُتَك الُمَتَوك  عبدي ورسولي َسمَّ

ي َئِة، َوَلكِْن َيْعُفو َوَيْصَفُح، َوَلْن َيْقبَِضُه اهلُل َحتَّى ي َئَة بِالسَّ ُيِقيَم بِِه  َواَل َيْدَفُع السَّ

ا َوُقُلو َة اْلَعْوَجاَء بَِأْن َيُقوُلوا اَل إَِلَه إِالَّ اهلُل، َفَيْفَتَح بَِها َأْعُينًا ُعْمًيا َوآَذاًنا ُصمًّ ًبا اْلِملَّ

 ُغْلًفا(.

صلى اهلل عليه وسلم َقاَل:  ِ وَعْن َأبِي ُهَرْيَرَة رضي اهلل عنه: َأنَّ َرُسوَل اهلل

ْلُت َعَلى اأْلَ » ْعِب، َوُأِحلَّْت ُفض  يُت َجَوامَِع اْلَكِلِم، َوُنِصْرُت بِالرُّ
ْنبَِياِء بِِستٍّ ُأْعطِ

ًة،   اأْلَْرُض َطُهوًرا َوَمْسِجًدا، َوُأْرِسْلُت إَِلى الَخْلِق َكافَّ
َ
 اْلَغنَاِئُم، َوُجِعَلْت لِي

َ
لِي

َ النَّبِيُّونَ 
  (.597(، ومسلم )9233، أخرجه البخاري )«َوُختَِم بِي

اأْلَْنَصاِري  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل  ِ ْبِن َعْبِداهلل وَعْن َجابِرِ 
صلى اهلل عليه  ِ 

 ُيْبَعُث إَِلى َقْومِِه »وسلم: 
ٍّ
ُأْعِطيُت َخْمًسا َلْم ُيْعَطُهنَّ َأَحُد َقْبلِي، َكاَن ُكلُّ َنبِي

ًة َوُبِعْثُت إَِلى ُكل  َأْحَمَر َوَأْسَوَد، َوُأِحلَّْت  ََحٍد  َخاصَّ
ِ
 اْلَغَناِئُم َوَلْم ُتَحلَّ أل

َ
لِي

اَلُة   اأْلَْرُض َطي َبًة َطُهوًرا َوَمْسِجًدا َفَأيَُّما َرُجٍل َأْدَرَكْتُه الصَّ
َ
َقْبلِي، َوُجِعَلْت لِي

َفاَعةَ  ْعِب َبْيَن َيَدْي َمِسيَرِة َشْهٍر، َوُأْعِطيُت الشَّ ، «َصلَّى َحْيُث َكاَن، َوُنِصْرُت بِالرُّ

 (.593(، ومسلم )377رجه البخاري )أخ
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 صلى اهلل عليه وسلم: 

ِ
ْلنَا َعَلى »وَعْن ُحَذْيَفَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ُفض 

َها  النَّاِس بَِثاَلٍث ُجِعَلْت ُصُفوُفنَا َكُصُفوِف الَماَلِئَكِة، َوُجِعَلْت َلَنا اأْلَْرُض ُكلُّ

، «ُهوًرا إَِذا َلْم َنِجِد الَماَء، َوَذَكَر َخْصَلًة ُأْخَرىَمْسِجًدا، َوُجِعَلْت ُتْرَبُتَها َلنَا طَ 

 (.599أخرجه مسلم )

ُبِعْثُت بَِجَوامِِع »صلى اهلل عليه وسلم:  ِ ويف رواية َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

ْعِب، َوَبْينَا َأَنا َناِئُم ُأتِيُت بَِمَفاتِيِح َخَزاِئِن اأْلَرْ  ِم، َوُنِصْرُت بِالرُّ
ِض َفُوِضَعْت اْلَكلِ

 .«َبْيَن َيَديَّ 

إِنَّ اهلَل َزَوى لِي »وَعْن َثْوَباَن َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 

تِي َسَيْبُلُغ ُمْلُكَها َما ُزِوَي لِي مِنَْها،  اأْلَْرَض َفَرَأْيُت َمَشاِرَقَها َوَمَغاِرَبَها، َوإِنَّ ُأمَّ

تِي َأْن اَل ُيْهلَِكَها َوُأْعطِيُت اْلَكنَْزْيِن اأْلَ  ُمَّ
ِ
ْحَمَر َواأْلَْبَيَض، َوإِن ي َسَأْلُت َرب ي أل

ا مِْن ِسَوى َأْنُفِسِهْم َفَيْسَتبِيَح َبْيَضَتُهْم، َوإِنَّ  ٍة َوَأْن اَل ُيَسل َط َعَلْيِهْم َعُدوًّ بَِسنٍَة َعامَّ

ُد: إِن ي إَِذا َقَضْيُت َقَضا تَِك َأْن َرب ي َقاَل َيا ُمَحمَّ ُمَّ
ِ
ًء َفإِنَُّه اَل ُيَردُّ َوإِن ي َأْعَطْيُتَك أل

ا مِْن ِسَوى َأْنُفِسِهْم َيْسَتبِيُح  ٍة َوَأْن اَل ُأَسل َط َعَلْيِهْم َعُدوًّ َكُهْم بَِسنٍَة َعامَّ
اَل ُأْهلِ

َن َأْقَطاِرَها َحتَّى َيُكوَن َبْيَضَتُهْم َوَلِو اْجَتَمَع َعَلْيِهْم َمْن بَِأْقَطاِرَها َأْو َقاَل َمْن َبيْ 

 (.9772، أخرجه مسلم )«َبْعُضُهْم ُيْهلُِك َبْعًضا َوَيْسبِي َبْعُضُهْم َبْعًضا
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ْيِف »وعن ابن عمر قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:  ُبِعْثُت بِالسَّ

َِل  ُرمْ  ُة، َحتَّى ُيْعَبَد اهلُل اَل َشِريَك َلُه، َوُجِعَل ِرْزِقي َتْحَت  لَّ ِحي، َوُجِعَل الذ 

َغاُر َعَلى َمْن َخاَلَف َأْمِري، َوَمْن َتَشبََّه بَِقْوٍم َفُهَو مِنُْهمْ   ، أخرجه أحمد.«َوالصَّ

َأَنا َسي ُد َوَلِد »َوَعن َأبِي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 

ُل َمنْ  عٍ  آَدَم َيْوَم اْلِقَياَمِة، َوَأوَّ ُل ُمَشفَّ ٍع، َوَأوَّ
ُل َشافِ ، أخرجه «َينَْشقُّ َعنُْه اْلَقْبُر، َوَأوَّ

 (، وستأيت بقية أحادبث يف باب الشفاعة إن شاء اهلل تعالى. 9933مسلم )

 صلى اهلل عليه وسلم:  ِ ْبِن َعْبِداهلل وَعْن َجابِرِ 
ُّ
َمَثلِي َوَمَثُل »َقاَل: َقاَل النَّبِي

ٍل َبَنى َداًرا َفَأْكَمَلَها َوَأْحَسنََها إِالَّ َمْوِضَع َلبِنٍَة َفَجَعَل النَّاُس اأْلَْنبَِياِء َكَرُج 

بَِنةِ  ُبوَن َوَيُقوُلوَن َلْواَل َمْوِضُع اللَّ (، 7573، أخرجه البخاري )«َيْدُخُلوَنَها َوَيَتَعجَّ

 (.9973وأخرجه مسلم )

صلى اهلل عليه وسلم َقاَل:  ِ اهلل وَعْن َأبِي ُهَرْيَرَة رضي اهلل عنه: َأنَّ َرُسوَل 

إِنَّ َمَثلِي َوَمَثَل اأْلَْنبَِياِء مِْن َقْبلِي َكَمَثِل َرُجٍل َبنَى َبْيًتا َفَأْحَسنَُه َوَأْجَمَلُه إاِلَّ »

َمْوِضَع َلبَِنٍة مِْن َزاِوَيٍة َفَجَعَل النَّاُس َيُطوُفوَن بِِه َوَيْعَجُبوَن َلُه َوَيُقوُلوَن َهالَّ 

ُم النَّبِي ينَ وُ 
بِنَُة َوَأَنا َخاتِ بِنَُة؟ َقاَل: َفَأَنا اللَّ أخرجه البخاري  ،«ِضَعْت َهِذِه اللَّ

 (.9976(، ومسلم )7575)

ومن فضائله أنه صاحب الحوض المورود، فعن جندب قال: َسِمْعُت 

 
َّ
رجه أخ ،«َأَنا َفَرُطُكْم َعَلى الَحْوضِ »صلى اهلل عليه وسلم َيُقوُل:  النَّبِي
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( وسنذكر يف باب اإليمان بالحوض بأوسع 9972(، ومسلم )6535البخاري )

 من هذا إن شاء اهلل تعالى. 

ومن فضائله أنه أول من يدخل الجنة وأول من يستفتح باهبا، فَعْن 

َبًعا َأَنا َأْكَثُر اأْلَْنبَِياِء تَ »صلى اهلل عليه وسلم:  ِ ْبِن َمالٍِك َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل َأَنسِ 

ُل َمْن َيْقَرُع َباَب الَجنَّةِ   .«َيْوَم اْلِقَياَمِة، َوَأَنا َأوَّ

 صلى اهلل عليه وسلم:  وَقاَل َأَنُس 
ُّ
ُل َشِفيٍع فِي »ْبُن َمالٍِك: َقاَل النَّبِي َأَنا َأوَّ

ْقُت، َوإِنَّ مَِن اأْلَنْ  ِ مَِن اأْلَْنبَِياِء َما ُصد 
ْ  َنبِي ُقُه الَجنَِّة، َلْم ُيَصدَّ بَِياِء َنبِيًّا َما ُيَصد 

تِِه إِالَّ َرُجُل َواِحدُ   (. 323، أخرجه مسلم )«مِْن ُأمَّ

آتِي َباَب » صلى اهلل عليه وسلم:  ِ ْبِن َمالٍِك َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل وَعْن َأَنسِ 

ُد. َفَيُقوُل: الَجنَِّة َيْوَم اْلِقَياَمِة َفَأْسَتْفتُِح َفَيُقوُل الَخاِزُن: َمْن َأْنَت؟ فَ  َأُقوُل: ُمَحمَّ

ََحٍد َقْبَلَك 
ِ
 (.323، أخرجه مسلم )«بَِك ُأمِْرُت اَل َأْفَتُح أل

الزجر والبيان على دعاة  وقد تكلمت على فضائل النبي بتوسع يف كتابي

يسر اهلل  صحيح السيرة والكتاب الذي أكتبه يف، الحوار والتقار بين األديان

 إتمامه وإتقانه.

﴿َلَقْد َمنَّ اهلُل سل رسوله تفضاًل منه على الخلق، قال اهلل تعالى: واهلل أر

يِهْم  َعَلى الُمْؤمِنِيَن إِْذ َبَعَث فِيِهْم َرُسواًل مِْن َأْنُفِسِهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياتِِه َوُيَزك 
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]آل ٍل ُمبِيٍن﴾َوُيَعل ُمُهُم اْلكَِتاَب َواْلِحْكَمَة َوإِْن َكاُنوا مِْن َقْبُل َلِفي َضاَل 

 [.363عمران:

فبِعثت الرسل صلوات اهلل عليهم وسالمه تعترب فضاًل من اهلل ورحمة 

﴿َلَقْد َجاَءُكْم َرُسوُل مِْن َأْنُفِسُكْم َعِزيُز َعَلْيِه َما لعباده حيث لم يرتكهم هماًل: 

﴿إِنَّا وقال تعالى:  ،[397]التوبة:َعنِتُّْم َحِريُص َعَلْيُكْم بِالُمْؤمِنِيَن َرُءوُف َرِحيُم﴾

َأْرَسْلنَا إَِلْيُكْم َرُسواًل َشاِهًدا َعَلْيُكْم َكَما َأْرَسْلنَا إَِلى فِْرَعْوَن 

 [.35]المزمل:َرُسواًل﴾

وأرسل اهلل رسوله بالعلم والهدى والنور والضيا، فالخلق جهال إاّل 

وسلم: بتعليم اهلل لهم، قال تعالى ممتنا على نبّيه محمد صلى اهلل عليه 

﴿َواهلُل َأْخَرَجُكْم مِْن ُبُطوِن وقال تعالى:  [،3]الضحى:﴿َوَوَجَدَك َضاالًّ َفَهَدى﴾

ْمَع َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفِئَدَة َلَعلَُّكْم  َهاتُِكْم اَل َتْعَلُموَن َشْيًئا َوَجَعَل َلُكُم السَّ ُأمَّ

َم آَدَم اأْلَ وقال تعالى:  [،37]النحل:َتْشُكُروَن﴾  [،73]البقرة:ْسَماَء ُكلََّها﴾﴿َوَعلَّ

﴿َوَأْنَزَل اهلُل َعَلْيَك اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوَعلََّمَك َما َلْم َتُكْن َتْعَلُم وقال تعالى: 

 َعَلْيَك َعِظيًما﴾
ِ
ويف الحديث قال النبي صلى اهلل  [،337]النساء: َوَكاَن َفْضُل اهلل

اًل » عليه وسلم: (، 3777أخرجه البخاري) «َفَهَداُكُم اهلُل بِي؟ َأَلْم َأِجْدُكْم ُضالَّ

 . بن عاصم بن زيد ( عن عبداهلل3763ومسلم)
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﴿َوُهَو َشِديُد أي مكره وانتقامه قال تعالى:  قوله: )كي يحذروا ُمَحاله(:

﴿ َوُهَو َشِديُد قال ابن عادل يف تفسير اللباب: قوله:  [،37]الرعد: اْلِمَحاِل﴾

هذه الجملة حال من الجاللة الكريمة، ويضعف  ،[37]الرعد:اْلِمَحاِل ﴾

 استئنافها.

ة واإلهالُك.  والِمحال: بكسر الميم وهو القوَّ

 قال عبدالمطلب:

 ال َيْغلــــــــــَبنَّ َصــــــــــلِيُبُهمْ 

 

ـــــك ـــــًدا مَِحاَل ـــــاُلُهْم أب  ومَِح

 
 وقل األعشى: 

ــٍغ َيهتــُز يف ُغُصــِن الَمْجــدِ  ــْرُغ َنْب  َف

 

 َعظــيُم النَّـــدى شــديُد المحـــالِ 

 
ل و المحال أيًضا: أشدُّ المكايدة، والممكارة، يقال: ما حله، ومنه تمحَّ

 فالن بكذا أي: تكلَّف له استعمال الحيلة.

وقال أبوزيٍد: هو الن قمُة. وقال ابن عرفة: هو الجداُل، وفيه على هذا 

 مقابلة معنوية كأنه قيل: وهم يجادلون يف اهلل، وهو شديد المحاِل.

 
ِ
 األخذ.انتهى: شديد  وقال علي

واهلل حين أرسل رسول اهلل كان غنيًّا عنّا وعن عبادتنا على ما تقدم، ولكن 

أرسله كرًما منه وفضاًل جل وعال، ومنّة على عباده وال يعرف قدر هذه النعم 

 إاّل من بّصره اهلل بقدر نعمته عليه وكما قيل:
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ــةً   نِْعَم
ِ
ــَة اهلل ــْكِري نِْعَم ــاَن ُش  إَِذا َك

 

 ُلـهُ 
َّ
ـْكرُ  َعَلي  فِـي مِْثلَِهـا َيِجـُب الشُّ

 
ــلِهِ  ــْكِر إاِلَّ بَِفْض ــوُغ الشُّ ــَف ُبُل  َفَكْي

 

 َوإِْن َطاَلِت اأْلَيَّـاُم َواتََّصـَل اْلُعْمـرُ 
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  تبليغ رسول اهلل

ـــاَلهْ  -37 َس ـــَغ الر  ـــْد َبلَّ ـــُه َق  َوَأنَّ

 

ـــــهْ   ـــــِر َأْجـــــٍر اَل َواَل ِجَعاَل  َبَغْي

 الشرح: 

ُسوُل َبل ْغ َما ُأْنِزَل إَِلْيَك مِْن تعالى: يدل على ذلك قول اهلل  َها الرَّ ﴿َيا َأيُّ

ويف حديث عائشة أّن  [،63]المائدة:َرب َك َوإِْن َلْم َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت ِرَساَلَتُه﴾

َم َمْسُروًقا َقاَل: ُكنُْت ُمتَِّكًئا ِعنَْد َعاِئَشَة، َفَقاَلْت: َيا َأَبا َعاِئَشَة، َثاَلُث َمْن  َتَكلَّ

نُْهنَّ َفَقْد َأْعَظَم َعَلى اهلل
؟ َقاَلْت: َمْن َزَعَم َأنَّ  ِ بَِواِحَدٍة مِ اْلِفْرَيَة، ُقْلُت: َما ُهنَّ

ًدا َرَأى َربَُّه َفَقْد َأْعَظَم َعَلى اهلل ُمَحمَّ
اْلِفْرَيَة، َقاَل: َوُكنُْت ُمتَّكًِئا َفَجَلْسُت،  ِ 

﴿َوَلَقْد ، َأْنِظِرينِي، َواَل ُتْعِجلِينِي، َأَلْم َيُقِل اهلُل عز وجل: َفُقْلُت: َيا ُأمَّ الُمْؤمِنِينَ 

َفَقاَلْت:  [؟37]النجم: ﴿َوَلَقْد َرآُه َنْزَلًة ُأْخَرى﴾ [،97]التكوير: َرآُه بِاأْلُُفِق الُمبِيِن﴾

ِة َسَأَل َعْن َذلَِك َرُسوَل اهلل ُل َهِذِه اأْلُمَّ َأَنا َأوَّ
َما ُهَو ِجْبِريُل، َلْم َأَرُه إِنَّ »َفَقاَل: ،   ِ 

ا  َماِء َسادًّ َن السَّ
َتْيِن، َرَأْيُتُه ُمنَْهبًِطا مِ َق َعَلْيَها َغْيَر َهاَتْيِن الَمرَّ

تِي ُخلِ َعَلى ُصوَرتِِه الَّ

َماِء إَِلى اأْلَْرضِ  ُل: ، َفَقاَلْت: َأَو َلْم َتْسَمْع َأنَّ اهلَل َيُقو«ِعَظُم َخْلِقِه َما َبْيَن السَّ

 [،377]األنعام: ﴿اَل ُتْدِرُكُه اأْلَْبَصاُر َوُهَو ُيْدِرُك اأْلَْبَصاَر َوُهَو اللَِّطيُف اْلَخبِيُر﴾

َمُه اهلُل إِالَّ َوْحًيا َأْو مِْن َوَراِء َأَو َلْم َتْسَمْع َأنَّ اهلَل َيُقوُل:  ﴿َوَما َكاَن لَِبَشٍر َأْن ُيَكل 

 َحِكيُم﴾ِحَجاٍب َأْو ُيْرِسَل َرُسواًل 
ِ
َ بِإِْذنِِه َما َيَشاُء إِنَُّه َعِلي

 [؟،53]الشورى: َفُيوِحي
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 ِ ، َفَقْد َأْعَظَم َعَلى اهللِ َكَتَم َشْيًئا مِْن ِكَتاِب اهلل  ِ َقاَلْت: َوَمْن َزَعَم َأنَّ َرُسوَل اهلل

ُسوُل َبل ْغ َما ُأْنِزَل إِ اْلِفْرَيَة، َواهلُل َيُقوُل:  َها الرَّ َلْيَك مِْن َرب َك َوإِْن َلْم َتْفَعْل ﴿َيا َأيُّ

َقاَلْت: َوَمْن َزَعَم َأنَُّه ُيْخبُِر بَِما َيُكوُن فِي َغٍد،  [،63]المائدة: َفَما َبلَّْغَت ِرَساَلَتُه﴾

َماَواِت اْلِفْرَيَة، َواهلُل َيُقوُل:   ِ َفَقْد َأْعَظَم َعَلى اهلل ي السَّ
﴿ُقْل اَل َيْعَلُم َمْن فِ

 (.333( ومسلم )3573أخرجه البخاري ) [،65]النمل: ِض اْلَغْيَب إِالَّ اهلُل﴾َواأْلَرْ 

ْن َرب ي َفِضْقُت »وقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
َأَتْتنِي ِرَساَلُة مِ

ُبوَننِي، َفِقيَل لِي: لَتْفَعَلنَّ َأْو َلُيْفَعَلنَّ   «بَِك  بَِها َذْرًعا َوَرَوْيُت َأنَّ النَّاَس َسُيَكذ 

 (.36ص) خلق أفعال العباد أخرجه البخاري يف

 «َهْل َبلَّْغُت؟»ويف أعظم موقف يقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 

( عن 3937. أخرجه مسلم )«اللُهمَّ اْشَهدْ »وهم يقولون: )نعم(، وهو يقول: 

 . جابر

لى اهلل ص ِ (، َقاَل َرُسوِل اهلل3733بن عمرو عند مسلم ) ويف حديث عبداهلل

َتُه َعَلى َخْيِر َما »عليه وسلم:  ا َعَلْيِه َأْن َيُدلَّ ُأمَّ ِ َقْبِلي إِالَّ َكاَن َحقًّ
إِنَُّه َلْم َيُكْن َنبِي

َتُكْم َهِذِه ُجِعَل َعافَِيُتَها فِي  َيْعَلُمُه َلـُهْم، َوُينِْذَرُهْم َشرَّ َما َيْعَلُمُه َلـُهْم، َوإِنَّ ُأمَّ

لَِها، َوَس  ُق َبْعُضَها َأوَّ ُيِصيُب آِخَرَها َباَلُء، َوُأُموُر ُتنْكُِروَنَها، َوَتِجيُء فِْتنَُة َفُيَرق 

ي، ُثمَّ َتنَْكِشُف َوَتِجيُء اْلِفْتنَُة، 
َبْعًضا، َوَتِجيُء اْلِفْتنَُة َفَيُقوُل الُمْؤمُِن: َهِذِه ُمْهلَِكتِ

ُن: َهِذِه َهِذِه، َفَمْن َأَحبَّ 
َأْن ُيَزْحَزَح َعِن النَّاِر، َوُيْدَخَل الَجنََّة،  َفَيُقوُل الُمْؤمِ
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 َواْلَيْوِم اآْلِخِر، َوْلَيْأِت إَِلى النَّاِس الَِّذي ُيِحبُّ َأْن 

ِ
ِه َمنِيَُّتُه َوُهَو ُيْؤمُِن بِاهلل

َفْلَتْأتِ

َقْلبِِه، َفْلُيطِْعُه إِِن اْسَتَطاَع، ُيْؤَتى إَِلْيِه، َوَمْن َباَيَع إَِماًما َفَأْعَطاُه َصْفَقَة َيِدِه، َوَثَمَرَة 

، َفَدَنْوُت مِنُْه، َفُقْلُت َلُه: َأْنُشُدَك اهلَل «َفإِْن َجاَء آَخُر ُينَاِزُعُه َفاْضِرُبوا ُعنَُق اآْلَخرِ 

صلى اهلل عليه وسلم؟ َفَأْهَوى إَِلى ُأُذَنْيِه،  ِ آْنَت َسِمْعَت َهَذا مِْن َرُسوِل اهلل

َك َوَقْلبِِه بَِيدَ  ْيِه، َوَقاَل: )َسِمَعْتُه ُأُذَناَي، َوَوَعاُه َقْلبِي(، َفُقْلُت َلُه: َهَذا اْبُن َعم 

﴿َيا ُمَعاِوَيُة، َيْأُمُرَنا َأْن َنْأُكَل َأْمَواَلنَا َبْيَننَا بِاْلَباطِِل، َوَنْقُتَل َأْنُفَسنَا، َواهلُل َيُقوُل: 

ِذيَن آَمنُوا اَل َتْأُكُلو ا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم بِاْلَباطِِل إاِلَّ َأْن َتُكوَن تَِجاَرًة َعْن َأيَُّها الَّ

َقاَل:  [،92]النساء: َتَراٍض مِنُْكْم َواَل َتْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم إِنَّ اهلَل َكاَن بُِكْم َرِحيًما﴾

َفَسَكَت َساَعًة، ُثمَّ َقاَل: )َأطِْعُه فِي َطاَعِة اهلل
 (.ِ َيِة اهلل، َواْعِصِه فِي َمْعِص ِ 

فقد أوجب اهلل عليه البالغ، وبّلغ البالغ المبين الواضح الجلي حتى 

(: 377قامت به حجة اهلل على كل مكلف ففي حديث أبي هريرة عند مسلم)

ِة َيُهوِدِي، َواَل » ْن َهِذِه اأْلُمَّ
ٍد بَِيِدِه، اَل َيْسَمُع بِي َأَحُد مِ َوالَِّذي َنْفُس ُمَحمَّ

 
ِ
 .«، ُثمَّ َيُموُت َوَلْم ُيْؤمِْن بِالَِّذي ُأْرِسْلُت بِِه، إِالَّ َكاَن مِْن َأْصَحاِب النَّارِ َنْصَرانِي

وأرسل رسله إلى الملوك واألمراء يدعوهم إلى اإلسالم، وجاهد يف اهلل 

 . حتى أتاه اليقين

ْن َأْجٍر ﴿ُقْل َما َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه مِ يدل عليه قوله تعالى:  قوله: )بغير أجر..(:

﴿َواَل َيْسَأْلُكْم وكما قال تعالى:  [،76]ص:َوَما َأَنا مَِن الُمَتَكل ِفيَن﴾
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﴿ُقْل َما َسَأْلُتُكْم مِْن َأْجٍر َفُهَو َلُكْم إِْن َأْجِرَي إاِلَّ َعَلى  [،76]محمد:َأْمَواَلُكْم﴾

ٍء َشِهيُد﴾
ْ
 َوُهَو َعَلى ُكل  َشي

ِ
 [.33]سبأ:اهلل

لمرسلين، يقول اهلل تعالى عن نوح عليه الصالة وهذه طريقة جميع ا

﴾والسالم: 
ِ
 [.92]هود:﴿َوَيا َقْوِم اَل َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َمااًل إِْن َأْجِرَي إِالَّ َعَلى اهلل

﴿َيا َقْوِم اَل َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا إِْن ويقول عن هود عليه الصالة والسالم: 

إلى غير ذلك من اآليات  [،53]هود:ي َفَطَرنِي َأَفاَل َتْعِقُلوَن﴾َأْجِرَي إاِلَّ َعَلى الَّذِ 

بل كان يعطي الرجل الغنم بين الجبلين يتآلفه على اإلسالم ويعطي عطاء من 

ووعلى ما هو معلوم من ، ( عن أنس 9739ال يخشى الفقر كما يف مسلم )

  شمائله وفضائله التي ليس هذا موطن بسطها.
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 تحريم الخبائث

َم  -33 ــــْد َحــــرَّ َوالُمْصــــَطَفى َق

 اْلَخَباِئـــــــــــــــــــــــــــــْث 

 

ــْث   ــي الَمَباِح ــاَلُم فِ ــَد اأْلَْع  َفاْجَتَه

 الشرح: 

 الَِّذي قول اهلل تعالى: يدل عليه 
َّ
ي َّ اأْلُم 

ُسوَل النَّبِي ِذيَن َيتَّبُِعوَن الرَّ ﴿الَّ

ْنِجيِل َيْأُمرُ  ُهْم بِالَمْعُروِف َوَينَْهاُهْم َعِن َيِجُدوَنُه َمْكُتوًبا ِعنَْدُهْم فِي التَّْوَراِة َواإْلِ

ُم َعَلْيِهُم اْلَخَباِئَث َوَيَضُع َعنُْهْم إِْصَرُهْم  ي َباِت َوُيَحر  الُمنَْكِر َوُيِحلُّ َلُهُم الطَّ

َبُعوا النُّ  ُروُه َوَنَصُروُه َواتَّ ِذيَن آَمنُوا بِِه َوَعزَّ ي َكاَنْت َعَلْيِهْم َفالَّ
تِ وَر َواأْلَْغاَلَل الَّ

 [.353]األعراف:الَِّذي ُأْنِزَل َمَعُه ُأوَلِئَك ُهُم الُمْفلُِحوَن﴾

ي َباِت﴾(: قوله تعالى: 3/963) تفسيره قال القرطبي يف : ﴿َوُيِحلُّ َلُهُم الطَّ

 َلْفظَ 
َ
َ الُمَحلَّاَلُت، َفَكَأنَُّه َوَصَفَها بِالط يِب، إِْذ ِهي

ي َباِت ِهي ُة َمْذَهُب َمالٍِك َأنَّ الطَّ

ُن َمْدًحا َوَتْشِريًفا.  َتَتَضمَّ

َماُت، َولَِذلَِك َقاَل اْبُن  ي اْلَخَباِئِث: إِنََّها الُمَحرَّ
َوبَِحَسِب َهَذا َنُقوُل فِ

َبا َوَغْيُرُه. َوَعَلى َهَذا َحلََّل َمالُِك  َ َلْحُم اْلِخنِْزيِر َوالر 
َعبَّاٍس: اْلَخَباِئُث ِهي

َراِت َكاْلَحيَّ   اِت َواْلَعَقاِرِب َواْلَخنَافِِس َوَنْحَوَها.الُمَتَقذَّ

ْفَظَة ِعنَْدُه  ْعِم، إاِلَّ َأنَّ اللَّ  مِْن ِجَهِة الطَّ
َ
ي َباِت ِهي   َأنَّ الطَّ

افِِعي َوَمْذَهُب الشَّ

َنَّ ُعُموَمَها بَِهَذا اْلَوْجِه مَِن الطَّْعِم َيْقَتِضي َتْحِليَل الْ 
ِ
َخْمِر َلْيَسْت َعَلى ُعُمومَِها؛ أل

ا فِي  ْرُع. َوَيَرى اْلَخَباِئَث َلْفًظا َعامًّ َلُه الشَّ ًة فِيَما َحلَّ َواْلِخنِْزيِر، َبْل َيَراَها ُمْخَتصَّ
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ُم اْلَعَقاِرَب َواْلَخَنافَِس َواْلَوَزَغ َوَما  َراِت، َفُيَحر  ي الُمَتَقذَّ
ْرِع َوفِ َماِت بِالشَّ الُمَحرَّ

 َجَرى َهَذا الَمْجَرى.

 هاُس َعَلى َهَذْيِن اْلَقْوَلْيِن. اَوالنَّ 

: خبث: الُخْبُث والَخبِيُث: ما يكره رداءًة  المفردات قال الراغب يف

وخساسًة، محسوًسا كان أو معقواًل، وأصله الّرديء الّدخلة الجاري مجرى 

 َخَبِث الحديد، كما قال الشاعر:

ـــــا ـــــُبُه ُلَجْينً ـــــَبْكنَاُه َوَنْحِس  َس

 

 َعـْن َخَبـِث اْلَحِديـدِ  َفَأْبَدى اْلكِيـرُ 

 
وذلك يتناول الباطل يف االعتقاد، والكذب يف المقال، والقبيح يف الفعال، 

ُم َعَلْيِهُم اْلَخباِئَث﴾قال تعالى:  أي: ما ال يوافق النّفس  [،353]األعراف:﴿َوُيَحر 

تِي كاَنْت تَ من المحظورات، وقوله تعالى:  ْيناُه مَِن اْلَقْرَيِة الَّ ْعَمُل ﴿َوَنجَّ

﴿ما كاَن اهلُل فكناية عن إتيان الّرجال. وقال تعالى:  [،33]األنبياء:اْلَخباِئَث﴾

ي ِب﴾ نِيَن َعلى ما َأْنُتْم َعَلْيِه َحتَّى َيِميَز اْلَخبِيَث مَِن الطَّ
]آل لَِيَذَر الُمْؤمِ

أي: األعمال الخبيثة من األعمال الصالحة، والنّفوس الخبيثة من  [،332عمران:

ي ِب﴾]النساء:نّفوس الّزكّية. وقال تعالى: ال ُلوا اْلَخبِيَث بِالطَّ أي:  [،9﴿َوال َتَتَبدَّ

﴿اْلَخبِيثاُت لِْلَخبِيثِيَن َواْلَخبِيُثوَن الحرام بالحالل، وقال تعالى: 

أي: األفعال الّردّية واالختيارات المبهرجة ألمثالها،  [،96]النور:لِْلَخبِيثاِت﴾

﴿ُقْل ال َيْسَتِوي اْلَخبِيُث َن لِْلَخبِيثاِت، وقال تعالى: وكذا: اْلَخبِيُثو
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أي: الكافر والمؤمن، واألعمال الفاسدة واألعمال  [،377]المائدة:َوالطَّي ُب﴾

 [،96]إبراهيم:﴿َوَمَثُل َكلَِمٍة َخبِيَثٍة َكَشَجَرٍة َخبِيَثٍة﴾الّصالحة، وقوله تعالى: 

 هذب ونميمة وغير ذلك. افإشارة إلى كّل كلمة قبيحة من كفر وك

﴿ َوُيِحلُّ َلُهُم (: قوله تعالى: 3/333) بدائع التفسير قال ابن القيم كما يف

ُم َعَلْيِهُم اْلَخَباِئَث ﴾ ي َباِت َوُيَحر  فهذا صريح يف أن الحالل  [.353]األعراف:الطَّ

ا كان طيًبا قبل حله، وأن الخبيث كان خبيًثا قبل تحريمه، ولم يستفد طيب هذ

 هوخبث هذا من نفس الحل والتحريم. ا

؛ ألنه  والذي يحل، ويحرم هو اهلل تعالى، وإنما ُنسب التحريم إلى النبي

( قال: َلْم َنْعُد َأْن ُفتَِحْت َخْيَبُر 565مبل غه، ففي حديث أبي سعيد أخرجه مسلم)

َوالنَّاُس ِجَياُع، َفَأَكْلَنا مِنَْها  -الثُّومِ -فِي تِْلَك اْلَبْقَلِة  ِ َفَوَقْعنَا َأْصَحاَب َرُسوِل اهلل

َأْكاًل َشِديًدا، ُثمَّ ُرْحنَا إَِلى الَمْسِجِد، َفَوَجَد َرُسوُل اهلل
يَح َفَقاَل:  ِ  َمْن َأَكَل »الر 

َجَرِة الَخبِيَثِة َشْيًئا، َفاَل َيْقَرَبنَّا فِي الَمْسِجدِ  َمْت،  «مِْن َهِذِه الشَّ َفَقاَل النَّاُس: ُحر 

 َفَقاَل: ُح 
َّ
َمْت، َفَبَلَغ َذاَك النَّبِي َها النَّاُس، إِنَُّه َلْيَس بِي َتْحِريُم َما َأَحلَّ اهلُل لِي، »ر  َأيُّ

 .«َوَلكِنََّها َشَجَرُة َأْكَرُه ِريَحَها
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 خالف العلماء يف ضابط الحالل والحرام

: َواْلَحـاَلُل َمـا َلـمْ  -39
ُّ
افِِعي  َفالشَّ

 

ــُل   ــْأتِي َدلِي ــالِمْ َي ــِه اْلَع ــِر فِي  اْلَحْظ

 َقـْد َسـَكْت  -37 
ُّ
 َفُكلُّ َما َعنُْه النَّبِي

 

 َفَرْحَمـــُة َواِســـَعُة لَِمـــْن َصـــَمْت  

ــا اَل  -33  ــاَلُل َم ــٍر اْلَح ــَد َغْي  َوِعنْ

 

 ُيـــَرى َدلِيـــُل اْلِحـــل  فِيـــِه َحـــااَل  

ــاِعمْ  -35  ــَع الَمَط ُّ َوسَّ
ــافِِعي  َفالشَّ

 

ـــِذي َيلِ   ـــَو الَّ ـــالَمَراِحْم َوْه ـــُق بِ  ي

 َوَغْيـــُرُه مِْثـــُل َأبِـــي َحنِيَفـــهْ  -36 

 

 َقْد َجَعَل المْسـُكوَت مِْثـَل اْلِجيَفـهْ  

ــِه َأِذنْ  -33  ــا فِي ــاَلُل َم ــَدُه اْلَح  َفِعنْ

 

َواْلِحلُّ فِي الَمْسـُكوِت َوْقـُف َلـْم  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِنْ   َي

 

 َبنَْوا َعَلى َهَذا ُصُيوًدا ُتْشـكِْل  -37

 

ـــــَدَنا َغنِ    يَمـــــُة َفْلُتْؤَكـــــْل َفِعنْ

 الشرح: 

أي اجتهد أئمة الّدين من العلماء  قوله: )َفاْجَتَهَد اأْلَْعاَلُم ِفي الَمَباِحْث(:

المحققين يف بيان ما هو الحرام والحالل من المطعوم وغيره، ولهم يف هذه 

 المسألة ثالثة أقوال:

ا، وهو قول أهنا على اإلباحة لألدلة التي سقناها ونسوقها قريبً  األول:

 الشافعي.

أن األصل فيها التحريم حتى يرد عليه دليل اإلباحة، وهذا قول أبي  الثاين:

 حنيفة.
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 التوّقف عن الحكم يف هذا حتى يأيت دليل للحكم فيه. الثالث:

 (، وزاد:93-97) المذكرة ذكر هذه األوجه الشنقيطي يف

المؤلف  واعلم أن لعلماء األصول ىف هذا المبحث تفصيال لم يذكره

ولكنه أشار إليه إشاره خفّية وهو أهنم يقولون: )األعيان مثال، لها ثالث 

 حاالت(:

إما أن يكون فيها ضرر محض وال نفع فيها البتة مثل األعشاب السامة  -1

 القاتلة.

 وإما أن يكون فيها نفع محض وال ضرر فيها أصال. -2

كان فيها الضرر  وإما أن يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة، فإن -3

اَل »وحده، وال نفع فيها أو مساويا له فهى حرام لقوله صلى اهلل عليه وسلم: 

، وإن كان نفعها خالصا ال ضرر معه أو معه ضرر خفيف، «َضَرَر َواَل ِضَرارَ 

والنفع أرجح منه، فأَهر األقوال الجواز وقد أشار المؤلف إلى هذا التفصيل 

 المراد.بقوله )المنتفع هبا(. انتهى 

بن إدريس المطلبي، إمام أهل  فالشافعي: وهو اإلمام أبوعبداهلل محمد

السنة والجماعة يف زمنه، صاحب المناقب المشهورة والصفات الجميلة 

المأثورة، ينسب إليه مذهب الشافعي، ولم يكن هو متمذهًبا، بل كان سلفيًّا 
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الصحابة ومن  سنيًّا مّتبًعا للكتاب والسنة على فهم السلف الصالح من

 بعدهم، شعاره ودثاره )إذا صّح الحديث فهو مذهبي(!

 فعند الشافعي أن األصل الحل حتى يأيت دليل يدل على الحظر والمنع.

: )وما ال نص فيه إن استطابه أهل يسار، و طباع سليمة  المنهاج ويف متن

 من العرب يف حال رفاهية حل، وإن استخبثوه فال(.

خباث ال تحل حراًما وال تحرم حالاًل، لكن يقال: ما وسيأيت أن علة االست

حرمه اهلل ورسوله فهو حرام، وما أحله اهلل ورسوله فهو الحالل، وما سكت 

( َعِن اْبِن َعبَّاٍس، 7777عنه فهو على قاعدة: أن األصل اإلباحة، فعند أبي داود )

يَِّة َيْأُكُلوَن َأْشَياَء وَ 
ًرا، َفَبَعَث اهلُل َتَعاَلى َقاَل: َكاَن َأْهُل اْلَجاِهلِ َيْتُرُكوَن َأْشَياَء َتَقذُّ

َم  َم َحَراَمُه، َفَما َأَحلَّ َفُهَو َحاَلُل، َوَما َحرَّ َنبِيَُّه، َوَأْنَزَل ِكَتاَبُه، َوَأَحلَّ َحاَلَلُه، َوَحرَّ

 ﴿ُقْل اَل َأِجُد فِ َفُهَو َحَراُم، َوَما َسَكَت َعنُْه َفُهَو َعْفُو. َوَتاَل: 
َّ
 إَِلي

َ
يَما ُأوِحي

ًما﴾  إَِلى آِخِر اآْلَيِة. ُمَحرَّ

( 3972بن أبي وقاص عند البخاري) ويستدل لهذا القول بحديث سعد

ٍء »(: 9757ومسلم)
ْ
إِنَّ َأْعَظَم الُمْسلِِميَن فِي الُمْسلِِميَن ُجْرًما، َمْن َسَأَل َعْن َشي

َم َعلَ  ِميَن، َفُحر 
ْم َعَلى الُمْسلِ  .«ْيِهْم مِْن َأْجِل َمْسَأَلتِهِ َلْم ُيَحرَّ

( عن أبي هريرة رضي اهلل 3773( ومسلم)3977وما أخرجاه البخاري)

َذُرونِي َما َتَرْكُتُكْم، َفإِنََّما َهَلَك َمْن َكاَن َقْبَلُكْم بَِكْثَرِة ُسَؤالِِهْم َواْختاَِلفِِهْم »عنه: 
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ْ
ٍء َعَلى َأْنبَِياِئِهْم، َفإَِذا َأَمْرُتُكْم بَِشي

ْ
ٍء َفْأُتوا مِنُْه َما اْسَتَطْعُتْم، َوإَِذا َنَهْيُتُكْم َعْن َشي

 .«َفَدُعوهُ 

(: 3396(، والرتمذي)7763وبحديث سلمان الفارسي عند ابن ماجه)

َم اهلُل فِي ِكَتابِِه، َوَما َسَكَت َعنُْه » الَحاَلُل َما َأَحلَّ اهلُل فِي ِكَتابِِه، َوالَحَراُم َما َحرَّ

ا َعَفا َعنْهُ  َفُهوَ   .«مِمَّ

(: َوَقْد َساَقُه اْبُن َماَجْه بِإِْسَناٍد فِيِه 35/93) نيل األوطار قال الشوكاين يف

 َوُهَو َضِعيُف َمْتُروُك. ا َسْيُف 
ُّ
 هْبُن َهاُروَن اْلُبْرُجِمي

ْرَداِء َقاَل: 9755رقم) الكشف لكن له شاهد عند البّزار كما يف ( َعْن َأبِي الدَّ

َما َأَحلَّ اهلُل فِي ِكَتابِِه، َفُهَو َحالُل، َوَما » صلى اهلل عليه وسلم:  ِ َرُسوُل اهللَقاَل 

 َعافَِيَتُه، َفإِنَّ اهلَل، َلْم 
ِ
َم َفُهَو َحَراُم، َوَما َسَكَت َعنُْه، َفُهَو َعْفُو، َفاْقَبُلوا مَِن اهلل َحرَّ

 [.63]مريم: َكاَن َربَُّك َنِسيًّا﴾﴿َوَما ُثمَّ َتال َهِذِه اآلَيَة:  «َيُكْن َنِسيًّا

إِنَّ اهلَل »( ولفظه: 3/377وآخر من حديث أبي ثعلبة أخرجه الدارقطني )

َد ُحُدوًدا َفاَل  َم ُحُرَماٍت َفاَل َتنَْتِهُكوَها، َوحَّ َفَرَض َفَراِئَض َفاَل ُتَضي ُعوَها، َوَحرَّ

 .«ْسَياٍن َفاَل َتْبَحُثوا َعنَْهاَتْعَتُدوَها، َوَسَكَت َعْن َأْشَياَء مِْن َغْيِر نِ 

 قوله: )الحالل ما أحّل اهلل يف كتابه..( الخ: فائدة:

ا َيُدلُّ 35/99) النيل قال الشوكاين يف ْن َهِذِه اْلِعَباَرِة َوَأْمَثالَِها مِمَّ
(: الُمَراُد مِ

بِاْعتَِباِر اْشتَِمالِِه َعَلى  َعَلى َحْصِر التَّْحلِيِل َوالتَّْحِريِم َعَلى اْلكَِتاِب اْلَعِزيِز ُهوَ 
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َشاَرِة، َأْو بِاْعتَِباٍِر اأْلَْغَلِب لَِحِديِث  َجِميِع اأْلَْحَكاِم َوَلْو بَِطِريِق اْلُعُموِم َأِو اإْلِ

 هَوُهَو َحِديُث َصِحيُح. ا «إن ي ُأوتِيُت اْلُقْرآَن َومِْثَلُه َمَعهُ »
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 أنواع الحشرات والحيوانات من حيث البيئة

 نقسم الحشرات والحيوانات من حيث بيئة عيشها إلى ثالثة أقسام:ت

الحيوانات والحشرات الربية: وهي التي ال تعيش إال يف الرب وإذا  األول:

دخلت الماء ماتت غرًقا، وهذه األصل فيها الحل إال ما استثناه الدليل على ما 

 يأيت.

 على ما يأيت بيانه.الحيوانات والحشرات المائية وهذه كلها حالل  الثاين:

الحيوانات والحشرات الرب مائية واألصل فيه الحل إال ما استثناه  الثالث:

 الدليل على ما يأيت.

و يشرتط فيما له نفس سائلة التذكية
(1)
. 

 أنواع الحشرات من حيث ذوات الدم السائل وغير السائل:

 تنقسم الحشرات من هذه الناحية إلى قسمين:

ل والمراد ما كان دمه ذاتًيا كالفأرة والوزغة والضب ما له دم سائ األول:

 والقنفد.

ما ليس له دم سائل ومن أمثلته الزنبور والنحلة والجراد وغيره. الثاين:
(1)
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.33) أحكام الحشرات انتهى مع الزيادة من كتاب (3)
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 وهذا التقسيم يفيد يف أن الحالل مما له نفس سائلة يشرتط فيه الذكاة 

لو مات حتف أنفه إذا كان بريًّا أو برمائيًّا، والحالل الذي ليس له نفس سائلة 

 جاز أكله على ما يأيت يف الجراد.

 أنواع الحشرات من حيث حكم أكلها:

 الحشرات تنقسم إلى قسمين يف هذا الباب:

:  يباح أكلها وهذا هو األصل إال ما استثناه الدليل لقول اهلل تعالى األول:

ِذي َخَلَق َلُكْم َما فِي اأْلَْرِض َجِميًعا﴾ ْبِن  وبحديث مِْلَقامِ  ،[92]البقرة:﴿ُهَو الَّ

 َفَلْم َأْسَمْع لَِحَشَرِة اأْلَْرِض َتْحِريًما. 
َّ
، َعْن َأبِيِه، َقاَل: َصِحْبُت النَّبِي ب 

التَّلِ

 (. 7327أخرجه أبوداود )

 بن حجرة مجهول قال البيهقي يف والحديث ضعيف اإلسناد فيه غالب

النبي ما دل على تحريم  : وهذا إسناد غير قوي، وقد روينا عن السنن واألثار

الحية والعقرب، فكذلك ما يف معناهما مما كانت العرب تستخبثه، وال تأكله 

 يف غير الضرورة، واهلل أعلم.

 يحرم أكله وهو ما جاء النص بتحريمه. الثاين:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.57) أحكام الحشرات انتهى بتصرف من (3) =
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 تقسيم الحيوانات والحشرات بالنسبة للمحرم:

سألة بحيث من الحيوان ما يحرم على المحرم وهنا نفصل القول يف الم

 يقرب فهمها.

 تنقسم الحيوانات والحشرات بالنسبة للمحرم إلى ثالثة أقسام:

ما يؤذي ويضر سواء ما نّص الدليل على قتلها أو ما يكون تابًعا  األول:

 لها بجامع األذية فيجوز قتله ويستحب دفًعا للضرر.

ا إال إذا ما هنى الشارع عن قتلها على ما يأيت بيانه فال يجوز قتله الثاين:

 حصلت أذية بالفعل والنهي شامل للحل والحرم.

ما ال تؤذي وال تضر فهذه ال يجوز قتلها إال إذا حصل منها  الثالث:

واهلل أعلم أحكام صيد الحرم الضرر على ما يأيت يف
(1)
. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.362) أحكام الحشرات انتهى بتصرف من (3)
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ًما( اآلية قول اهلل تعالى: ﴿  ُقْل ال َأِجُد ِفي َما ُأوِحَي إَِليَّ ُمَحرَّ

﴿ُقْل ( عند تفسير قوله تعالى: 333-3/379) تفسيره قرطبي يفقال ال فائدة:

ًما َعَلى َطاِعٍم َيْطَعُمُه إِالَّ َأْن َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدًما  َّ ُمَحرَّ
 إَِلي

َ
ال َأِجُد فِي َما ُأوِحي

 بِهِ 
ِ
َفَمِن اْضُطرَّ َغْيَر  َمْسُفوًحا َأْو َلْحَم ِخنِْزيٍر َفإِنَُّه ِرْجُس َأْو فِْسًقا ُأِهلَّ لَِغْيِر اهلل

 [:335]األنعام:َباٍغ َوال َعاٍد َفإِنَّ َربََّك َغُفوُر َرِحيُم﴾

 
َ
ُد اَل َأِجُد فِيَما ُأوِحي َم. َوالَمْعنَى: َيا ُمَحمَّ ي َهِذِه اآْلَيِة بَِما َحرَّ

َأْعَلَم اهلُل فِ

ُمونَ  ًما إِالَّ َهِذِه اأْلَْشَياَء اَل َما ُتَحر  َّ ُمَحرَّ
يَُّة. َوَلْم َيُكْن إَِلي ُكْم، َواآْلَيُة َمك 

ُه بَِشْهَوتِ

ُم َغْيُر َهِذِه اأْلَْشَياِء، ُثمَّ َنَزَلْت ُسوَرُة الَماِئَدِة  ِريَعِة فِي َذلَِك اْلَوْقِت ُمَحرَّ فِي الشَّ

َماِت َكالُمنَْخنَِقِة َوالَمْوُقوَذِة َوالُمَتَرد   َيِة َوالنَّطِيَحِة بِالَمِدينَِة، َوِزيَد فِي الُمَحرَّ

َم َرُسوُل اهلل َواْلَخْمِر َوَغْيِر َذلَِك، َوَحرَّ
َباِع   ِ  َن الس 

بِالَمِدينَِة َأْكَل ُكل  ِذي َناٍب مِ

 وكل ذي مخلب من الطير.

ُل: َما  َها َعَلى َأْقَواٍل: اأْلَوَّ
َوَقِد اْخَتَلَف اْلُعَلَماُء فِي ُحْكِم َهِذِه اآْلَيِة َوَتْأِويلِ

َمُه َرُسوُل اهللَأَش  ٍم َحرَّ يَُّة، َوُكلُّ ُمَحرَّ ْن َأنَّ َهِذِه اآْلَيَة َمك 
َأِو َجاَء فِي   ِ ْرَنا إَِلْيِه مِ

اَلُم.   ِ اْلِكَتاِب َمْضُموُم إَِلْيَها، َفُهَو ِزَياَدُة ُحْكٍم مَِن اهلل َعَلى لَِساِن َنبِي ِه َعَلْيِه السَّ

ْلِم مِْن َأْهِل النََّظِر، َواْلِفْقِه َواأْلََثِر. َوَنِظيُرُه نَِكاِح الَمْرَأِة َعَلى َهَذا َأْكَثُر َأْهِل اْلعِ 

تَِها َوَعَلى َخاَلتَِها َمَع َقْولِِه:  وكحكمه  ﴿َوُأِحلَّ َلُكْم َما َوراَء ذلُِكْم﴾َعَلى َعمَّ
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َوَقْد  تاِن ﴾﴿َفإِْن َلْم َيُكونا َرُجَلْيِن َفَرُجُل َواْمَرأَ باليمين مع الشاهد مع قول: 

اَلُم:  َباِع َحَرامُ »ِقيَل: إِنََّها َمنُْسوَخُة بَِقْولِِه َعَلْيِه السَّ َن الس 
 «َأْكُل ُكل  ِذي َناٍب مِ

َأْخَرَجُه َمالُِك، َوُهَو َحِديُث َصِحيُح، َوِقيَل: اآْلَيُة ُمْحَكَمُة وال حرام إاِلَّ َما فِيَها 

َعبَّاٍس َواْبِن ُعَمَر َوَعاِئَشَة، َوُرِوَي َعنُْهْم ِخاَلُفُه. َقاَل  َوُهَو َقْوُل ُيْرَوى َعِن اْبنِ 

نَْت  نَْداَد: َتَضمَّ
َمالُِك: اَل َحَراَم َبي ُن إِالَّ َما ُذِكَر فِي َهِذِه اآْلَيِة. َوَقاَل اْبُن ُخَوْيِز مِ

 فِي اآْلَيِة مَِن الَمْيَتِة َهِذِه اآْلَيُة َتْحلِيَل ُكل  شي مَِن اْلَحَيَواِن َوَغْيِرِه إِالَّ 
َ
 َما اْسُتْثنِي

َباِع َوَساِئِر اْلَحَيَواِن  ِم الَمْسُفوِح َوَلْحِم اْلِخنِْزيِر. َولَِهَذا ُقْلنَا: إِنَّ ُلُحوَم الس  َوالدَّ

: َوَعَلْيَها َبَنى  َيا الطََّبِريُّ
ْنَساِن َواْلِخنِْزيِر ُمَباُح، َوَقاَل إِْلكِ  َما ِسَوى اإْلِ

ُّ
افِِعي الشَّ

لِيُل. َوِقيَل:  َتْحلِيَل ُكل  َمْسُكوٍت َعنُْه، َأْخًذا مِْن َهِذِه اآْلَيِة، إاِلَّ َما َدلَّ َعَلْيِه الدَّ

إِنَّ اآْلَيَة َجَواُب لمن سأل عن شي بَِعْينِِه َفَوَقَع اْلَجَواُب َمْخُصوًصا. َوَهَذا 

ا . َوَقْد َرَوى الشَّ
 
افِِعي  َعْن َسِعيدِ َمْذَهُب الشَّ

ُّ
ْبِن ُجَبْيٍر َأنَُّه َقاَل: فِي َهِذِه  فِِعي

َماِت مِْن تِْلَك اأْلَْشَياِء.  ِ اآْلَيِة َأْشَياُء َسَأُلوا َعنَْها َرُسوَل اهلل  َفَأَجاَبُهْم َعِن الُمَحرَّ

 َأْي فِي، َهِذِه اْلَحاِل َحاِل اْلوَ 
َّ
 إَِلي

َ
ْحِي َوَوْقِت َوِقيَل: َأْي اَل َأِجُد فِيَما ُأوِحي

ُنُزولِِه، ُثمَّ اَل َيْمَتنُِع ُحُدوُث َوْحٍي َبْعَد َذلَِك بَِتْحِريِم َأْشَياٍء ُأَخَر. َوَزَعَم اْبُن 

 َيْوَم 
 
يَُّة فِي َقْوِل اأْلَْكَثِريَن، َنَزَلْت َعَلى النَّبِي َ َمك 

  َأنَّ َهِذِه اآْلَيَة َمَدنِيَُّة َوِهي
اْلَعَربِي

 ُمْحَكَمُة،  ﴿اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم﴾ْيِه: َنَزَل َعلَ 
َ
َوَلْم َينِْزْل َبْعَدَها َناِسُخ َفِهي

َم إِالَّ َما فِيَها، َوإَِلْيِه َأمِيُل.  َفاَل ُمَحرَّ
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 قلت: وهذا ما رأيته قال َغْيُرُه.

ْجَماَع فِي َأنَّ  َوَقْد َذَكَر َأُبوُعَمرَ  يَُّة إِالَّ َقْوَلُه  ْبُن َعْبِداْلَبر  اإْلِ ُسوَرَة اأْلَْنَعاِم َمك 

َم َربُُّكْم َعَلْيُكْم﴾َتَعاَلى:  الثالث اآليات، وقد َنَزَل  ﴿ُقْل َتعاَلْوا َأْتُل َما َحرَّ

ُة. َفنََزَل َتْحِريُم اْلَخْمِر بِالَمِدينَِة فِي الَماِئَدِة.  يُر َوُسنَُن َجمَّ
َبْعَدَها ُقْرآُن َكثِ

َباِع إِنََّما َكاَن َوَأْجَمعُ  َن الس 
اَلُم َعْن َأْكِل ُكل  ِذي َناٍب مِ وا َعَلى َأنَّ َنْهَيُه َعَلْيِه السَّ

ُه َيُدلُّ َعَلى َأنَُّه َأْمُر َكاَن  مِنُْه بِالَمِدينَِة. َقاَل إِْسَماِعيُل  ْبُن إِْسَحاَ : َوَهَذا ُكلُّ

ًما﴾﴿ُقْل بِالَمِدينَِة َبْعَد ُنُزوِل َقْولِِه:  َّ ُمَحرَّ
 إَِلي

َ
َنَّ َذلَِك  اَل َأِجُد فِي َما ُأوِحي

ِ
أل

اِهِر  ََ . ُقْلُت: َوَهَذا ُهَو َمَثاُر اْلِخاَلِف َبْيَن اْلُعَلَماِء. َفَعَدَل َجَماَعُة َعْن 
ِ
ي َمك 

َنَّ 
ِ
َباِع، أل َرُة َعنَْها اأْلََحاِديِث اْلَواِرَدِة بِالنَّْهِي َعْن َأْكِل ُكل  ِذي َناٍب مَِن الس  َها ُمَتَأخ 

َمَها َأْو َراِجَحُة  ا َناِسَخُة لَِما َتَقدَّ َنََّها إِمَّ
ِ
اِهُر َفاأْلَْخُذ بَِها َأْوَلى، أل ََ َواْلَحْصَر فِيَها 

ا اْلَقاِئُلوَن بِالتَّْحِريِم َفَظَهَر َلُهْم َوَثَبَت ِعنَْدُهْم َأنَّ  ْلَك اأْلََحاِديِث. َوَأمَّ
َعَلى تِ

دُّ َعَلى  ُسوَرةَ  يَُّة، َنَزَلْت َقْبَل اْلِهْجَرِة، َوَأنَّ َهِذِه اآْلَيَة ُقِصَد بَِها الرَّ اأْلَْنَعاِم َمك 

َم  ي، ُثمَّ َبْعَد َذلَِك َحرَّ
اِئَبِة َواْلَوِصيَلِة َواْلَحامِ اْلَجاِهِليَِّة فِي َتْحِريِم اْلَبِحيَرِة َوالسَّ

َباِع ُأُموًرا َكثِيَرًة َكاْلُحُمِر اإْلِ  َن الس 
ْنِسيَِّة َوُلُحوِم اْلبَِغاِل َوَغْيِرَها، َوُكل  ِذي َناٍب مِ

ْيِر.  َوُكل  ِذي مِْخَلٍب مَِن الطَّ

َم َما  يَها( َأالَّ ُيَحرَّ
َم إِالَّ َما فِ َقاَل َأُبوُعَمَر: َوَيْلَزُم َعَلى َقْوِل َمْن َقاَل: )اَل ُمَحرَّ

َمُة ِعنَْد َجَماَعِة َعلَ  ِ َلْم ُيْذَكِر اْسُم اهلل ْيِه َعْمًدا، َوُتْسَتَحلُّ اْلَخْمُر الُمَحرَّ



ًما( اآلية قول اهلل تعالى: ﴿ ُقْل ال َأِجُد ِفي َما ُأوِحيَ   إَِليَّ ُمَحرَّ
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الُمْسلِِميَن. َوفِي إِْجَماِع الُمْسلِِميَن َعَلى َتْحِريِم َخْمِر اْلِعنَِب َدلِيُل َواِضُح َعَلى 

ًما َغْيَر َما فِي ُسورَ  ِ َأنَّ َرُسوَل اهلل َ إَِلْيِه ُمَحرَّ
ا َقْد َقْد َوَجَد فِيَما ُأوِحي مَّ

ِة اأْلَْنَعاِم مِ

 َنَزَل َبْعَدَها مَِن اْلُقْرآِن.

َباِع َواْلَحِميِر َواْلبَِغاِل َفَقاَل  َواَيُة َعْن َمالٍِك فِي ُلُحوِم الس  َوَقِد اْخَتَلَفِت الر 

اَلُم َعْن َذلَِك، َوهُ  َمُة، لَِما َوَرَد مِْن َنْهِيِه َعَلْيِه السَّ َ ُمَحرَّ
ًة: ِهي ِحيُح مِْن َمرَّ َو الصَّ

َنِة، لَِظاِهِر  اِهُر الُمَدوَّ ََ َ َمْكُروَهُة، َوُهَو 
ًة: ِهي . َوَقاَل َمرَّ

أِ قول َعَلى َما فِي الُمَوطَّ

اآْلَيِة، َولَِما ُرِوَي َعِن اْبِن َعبَّاٍس َواْبِن ُعَمَر َوَعاِئَشَة مِْن إَِباَحِة َأْكلَِها َوُهَو َقْوُل 

. َروَ 
 
ْبِن ِدينَاٍر َقاَل: ُقْلُت  ( مِْن ِرَواَيِة َعْمِرو5592ى اْلُبَخاِريُّ )اأْلَْوَزاِعي

يَِّة؟  ِ ْبِن َزْيٍد إِنَُّهْم َيْزُعُموَن َأنَّ َرُسوَل اهلل لَِجابِرِ 
َنَهى َعْن ُلُحوِم اْلُحُمِر اأْلَْهلِ

ِعنَْدَنا بِاْلَبْصَرِة، َوَلِكْن َأَبى ْبُن َعْمٍرو اْلِغَفاِريُّ  َفَقاَل: َقْد َكاَن َيُقوُل َذلَِك اْلَحَكمُ 

ًما﴾َذلَِك اْلَبْحُر اْبُن َعبَّاٍس، َوَقَرَأ:  َّ ُمَحرَّ
 إَِلي

َ
، َوُرِوَي ﴿ُقْل اَل َأِجُد فِي َما ُأوِحي

َباِع َفَقاَل: اَل َبْأَس بَِها. َفِقيَل َلُه: َحِديُث َأبِ  ي َعِن اْبِن ُعَمَر َأنَُّه ُسِئَل َعْن ُلُحوِم الس 

؟ َفَقاَل: اَل َنَدُع ِكَتاَب اهلل
 
 َرب َنا لَِحِديِث أعرابي يبول على ساقيه.  ِ َثْعَلَبَة اْلُخَشنِي

 َعْن َلْحِم اْلِفيِل َواأْلََسِد َفَتاَل َهِذِه اآْلَيَة: َوَقاَل اْلَقاِسُم: 
ُّ
ْعبِي وسئل الشَّ

ا َسِمَعِت النَّاَس َيُقولُ  َباِع: َكاَنْت َعاِئَشُة َتُقوُل َلمَّ َم ُكلُّ ِذي َناٍب مَِن الس  وَن ُحر 

ًما﴾ ُثمَّ  َّ ُمَحرَّ
 إَِلي

َ
َذلَِك َحاَلُل، َوَتْتُلو َهِذِه اآْلَيَة ﴿ُقْل اَل َأِجُد فِي َما ُأوِحي
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ِم ُثمَّ َيَراَها َرُسوِل اهلل َن الدَّ
 َفاَل   ِ َقاَلْت: إِْن َكاَنِت اْلُبْرَمُة َلَيُكوُن َماُؤَها َأْصَفَر مِ

ُمَها.  ُيَحر 

َماِت َبْعَد  ي َهَذا اْلَباِب َما َبَدْأَنا بِِذْكِرِه، َوَأنَّ َما َوَرَد مَِن الُمَحرَّ
ِحيُح فِ َوالصَّ

 إَِلى  اآْلَيِة َمْضُموُم إَِلْيَها َمْعُطوُف َعَلْيَها. َوَقْد َأَشاَر اْلَقاِضي َأُبوَبْكرِ 
 
ْبُن اْلَعَربِي

ِه َقاَل: ُرِوَي َعِن اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ َهِذِه اآْلَيَة  َهَذا فِي َقَبِسِه ِخاَلَف 
َما َذَكَر فِي َأْحَكامِ

مِْن آِخِر َما َنَزَل، َفَقاَل اْلَبْغَداِديُّوَن مِْن َأْصَحابِنَا: إِنَّ ُكلَّ َما َعَداَها َحاَلُل، َلِكنَُّه 

َباِع. َوِعنَْد ُفَقَهاِء اأْلَْمَصارِ   َوَأُبوَحنِيَفَة  َيْكَرُه َأْكَل الس 
ُّ
افِِعي مِنُْهْم َمالُِك َوالشَّ

َياَدُة  َباِع َحَراُم، َوَلْيَس َيْمَتنُِع َأْن َتَقَع الز  َن الس 
َوَعْبُدالَملِِك َأنَّ َأْكُل ُكل  ِذي َناٍب مِ

ًما﴾َبْعَد َقْولِِه:  َّ ُمَحرَّ
 إَِلي

َ
لِيِل فِيَها، َكَما بَِما َيِرُد مَِن ا ﴿ُقْل اَل َأِجُد فِي َما ُأوِحي لدَّ

 صلى اهلل عليه وسلم: 
ُّ
 «اَل َيِحلُّ َدُم اْمِرٍئ ُمْسلٍِم إاِلَّ بِإِْحَدى َثاَلٍث »َقاَل النَّبِي

َنى َواْلَقْتَل.  َفَذَكَر اْلُكْفَر َوالز 

ةِ  ُّ إِنََّما ُثمَّ َقاَل ُعَلَماُؤَنا: إِنَّ َأْسَباَب اْلَقْتِل َعَشَرُة بَِما َوَرَد مَِن اأْلَِدلَّ
، إِِذ النَّبِي

ُيْخبُِر بَِما َوَصَل إَِلْيِه مَِن اْلِعْلِم َعِن اْلَباِري َتَعاَلى، َوُهَو َيْمُحو َما َيَشاُء ويثبت 

 وينسخ ويقدم.

  َأنَُّه َقاَل: 
َباِع َحَرامُ »َوَقْد َثَبَت َعِن النَّبِي َن الس 

َوَقْد  «َأْكُل ُكل  ِذي َناٍب مِ

ْيِر.ُرِوَي َأنَّ  َباِع َوِذي مِْخَلٍب مَِن الطَّ  ُه َنَهى َعْن َأْكِل ُكل  ِذي َناٍب مَِن الس 



ًما( اآلية  قول اهلل تعالى: ﴿ ُقْل ال َأِجُد ِفي َما ُأوِحَي إَِليَّ ُمَحرَّ
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ْيِر.  َوَرَوى ُمْسلُِم َعْن َمْعٍن َعْن َمالٍِك: َنَهى َعْن َأْكِل ُكل  ِذي مِْخَلٍب مَِن الطَّ

َباِع ُهَو َصِري َن الس 
ُل َأَصحُّ َوَتْحِريُم ُكل  ِذي َناٍب مِ ُح الَمْذَهِب َوبِِه َتْرَجَم َواأْلَوَّ

َباِع. أِ ِحيَن َقاَل: َتْحِريُم َأْكِل ُكل  ِذي َناٍب مَِن الس  ي الُمَوطَّ
 َمالُِك فِ

َبُه َبْعَد َذلَِك بَِأْن َقاَل: َوُهَو اأْلَْمُر ِعنَْدَنا. َفَأْخَبَر َأنَّ  ُثمَّ َذَكَر اْلَحِديَث َوَعقَّ

َرَد َمَع اأْلَثَ  : َفَقْوُل َمالٍِك )َهِذِه اآْلَيُة مِْن َأَواِخِر َما اْلَعَمَل اطَّ ِر. َقاَل اْلُقَشْيِريُّ

َنَزَل( اَل َيْمنَُعنَا مِْن َأْن َنُقوَل: َثَبَت َتْحِريُم َبْعِض َهِذِه اأْلَْشَياِء َبْعَد َهِذِه اآْلَيِة، 

َم اْلَخَباِئَث، َوَنهَ  ي َباِت َوَحرَّ َعْن َأْكِل ُكل  ِذي َناٍب   ِ ى َرُسوُل اهللَوَقْد َأَحلَّ اهلُل الطَّ

ْيِر، َوَنَهى َعْن لحوم الحمر  َباِع، َوَعْن َأْكِل ُكل  ِذي مِْخَلٍب مَِن الطَّ َن الس 
مِ

 األهلية َعاَم َخْيَبَر.

ْجَماُع َعَلى َتْحِريِم اْلَعِذَرِة َواْلبَ  ِة َهَذا التَّْأِويِل اإْلِ ْوِل َوالَِّذي َيُدلُّ َعَلى ِصحَّ

ا َلْيَس َمْذُكوًرا فِي َهِذِه اآْلَيِة. انتهى  َواْلَحَشَراِت الُمْسَتْقَذَرِة َواْلُحُمِر مِمَّ
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 دليل الحظر عند العلماء:

 )يأت دليل اْلَحْظِر فيه العالم(: قوله:

 الشرح:

أي أن معرفة األدلة هي من اختصاص العلماء فهم الذين يحفظوهنا 

َاهره االختالف، ويعرفون الناسخ من المنسوخ  ويبينوهنا ويجمعون بين ما

 والمحكم من المتشابه على ما هو معلوم يف مواطنه.

 المجموع وقد ذكر شيخ اإلسالم األدلة مع بعض اإلفادة كما يف

(: فاعلم أن األصل يف جميع األعيان الموجودة على اختالف 93/575)

ميين، وأن تكون طاهرة أصنافها وتباين أوصافها أن تكون حالال مطلًقا لَلد

ال يحرم عليهم مالبستها ومباشرهتا، ومماستها، وهذه كلمة جامعة، ومقالة 

عامة، وقضية فاضلة عظيمة المنفعة، واسعة الربكة، يفزع إليها حملة الشريعة، 

فيما ال يحصى من األعمال. وحوادث الناس، وقد دل عليها أدلة عشرة مما 

اب اهلل، وسنة رسوله، واتباع سبيل حضرنى ذكره من الشريعة وهى: كت

ِذيَن آَمنُوا َأِطيُعوا اهلَل َوَأطِيُعوا المؤمنين المنظومة يف قوله تعالى:  َها الَّ ﴿َيا َأيُّ

ُسوَل َوُأْولِي األَْمِر مِنُكْم﴾ ﴿إِنََّما َولِيُُّكُم الّلُه َوَرُسوُلُه وقوله:  [، 52]النساء: الرَّ

ِذيَن آَمنُوا﴾ ثم مسالك القياس، واالعتبار، ومناهج الرأي،  [،55:] المائدةَوالَّ

 واالستبصار.
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 وهو عدة آيات. الصنف األول: الكتاب:

ا فِي األَْرِض اآلية األولى: قوله تعالى:  ﴿ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكم مَّ

َها والخطاب لجميع الناس. الفتتاح الكالم بقوله:  [،92]البقرة:َجِميًعا﴾ ﴿َيا َأيُّ

ووجه الداللة أنه أخرب، أنه خلق جميع ما يف  [،93ُبُدوا َربَُّكُم﴾]البقرة:النَّاُس اعْ 

 األرض.

ًما َعَلى اآلية الرابعة: قوله تعالى:  َّ ُمَحرَّ
 إَِلي

َ
﴿ُقل الَّ َأِجُد فِي َما ُأْوِحي

ْسُفوًحا﴾ فما لم  اآلية، [335]األنعام:َطاِعٍم َيْطَعُمُه إِالَّ َأن َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدًما مَّ

يجد تحريمه، ليس بمحرم. وما لم يحرم، فهو حل، ومثل هذه اآلية قوله: 

َم َوَلْحَم اْلِخنِزيِر﴾ َم َعَلْيُكُم الَمْيَتَة َوالدَّ ألن حرف:  [؛337اآلية ]البقرة: ﴿إِنََّما َحرَّ

] إنما [ يوجب حصر األول يف الثاين، فيجب انحصار المحرمات فيما ذكر. 

 ى هذا األصل المحيط يف مواضع أخر.وقد دل الكتاب عل

 قال: والذي حضرين منها حديثان: الصنف الثاين: السنة:

بن أبي وقاص قال: قال رسول  الحديث األول: يف الصحيحين عن سعد

َم مِْن َأْجِل »:  اهلل ْم، َفُحر  ٍء َلْم ُيَحرَّ ْ
إِنَّ َأْعَظَم الُمْسلِِميَن ُجْرًما َمْن َيْسَأُل َعْن َشي

، دل ذلك على أن األشياء ال تحرم إال بتحريم خاص، لقوله: لم «َأَلتِهِ َمْس 

يحرم، ودل أن التحريم قد يكون ألجل المسألة، فبين بذلك أهنا بدون ذلك 

 ليست محرمة، وهو المقصود.
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الثاين: روى أبوداود يف سننه عن سلمان الفارسي قال: سئل رسول اهلل 

الَحاَلُل َما َأَحلَّ اهلُل فِي ِكَتابِِه، »ال: عن شيء من السمن والجبن والفراء فق

ا َعَفا َعنْهُ  ي ِكَتابِِه، َوَما َسَكَت َعنُْه َفُهَو مِمَّ
َم اهلُل فِ  ، فمنه دليالن:«َوالَحَراُم َما َحرَّ

 أحدهما: أنه أفتى باإلطال  فيه.

ا َعَفا َعنْهُ »الثاين: قوله:  أن ما سكت عنه ، نص يف «َوَما َسَكَت َعنُْه َفُهَو مِمَّ

فال إثم عليه فيه، وتسميته هذا عفًوا كأنه واهلل أعلم ألن التحليل هو اإلذن يف 

التناول بخطاب خاص، والتحريم المنع من التناول كذلك، والسكوت عنه 

لم يؤذن بخطاب يخصه، ولم يمنع منه، فيرجع إلى األصل، وهو أال عقاب 

لم يكن محرما ويف السنة دالئل إال بعد اإلرسال، وإذا لم يكن فيه عقاب، 

 كثيرة على هذا األصل.

وشهادة شهداء اهلل يف أرضه الذين  الصنف الثالث: اتباع سبيل المؤمنين:

هم عدول اآلمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، المعصومين من اجتماعهم 

على ضاللة، المفروض اتباعهم، وذلك أنى لست أعلم خالف أحد من 

ن: يف أن ما لم يجد دليل بتحريمه فهو مطلق غير محجور. العلماء السالفي

وقد نص على ذلك كثير ممن تكلم يف أصول الفقه وفروعه، وأحسب بعضهم 

 هذكر يف ذلك اإلجماع يقينا أو َنا كاليقين. ا



ًما(   اآليةقول اهلل تعالى: ﴿ ُقْل ال َأِجُد ِفي َما ُأوِحَي إَِليَّ ُمَحرَّ

 

99 

 
(: )األصل فيها الِحل( )فيها( 3-35/5) الشرح الممتع قال العثيمين يف

﴿ُهَو يه، دل عليه القرآن قي قوله تعالى: أي: يف األطعمة، وهذا أمر مجمع عل

و)ما( اسم موصول،  [،92]البقرة:الَِّذي خلق َلُكْم َما فِي األَْرِض َجِميًعا﴾

د ذلك العموم بقوله:  ، ﴿َجِميًعا﴾واالسم الموصول يفيد العموم، كما أنه أكَّ

ِن ادَّعى فكل ما يف األرض فهو حالُل لنا، أكاًل، وشرًبا، وُلبًسا، وانتفاًعا، ومَ 

عاه، ولهذا  خالف ذلك فهو محجوج هبذا الدليل، إال أن يقيم دلياًل على ما ادَّ

مون ما أحل اهلل من هذه األمور فقال:  َم أنكر اهلل على الذين ُيحر  ﴿ُقْل َمْن َحرَّ

ْزِ ﴾ َن الر 
ي َباِت مِ ي َأْخَرَج لِِعَباِدِه َوالطَّ

تِ  الَّ
ِ
 [.79]األعراف:ِزينََة اهلل

ه: )األصل فيها الحل( وهذا األصل ليس ثابًتا لكل إنسان، بل هو وقول

َم للمؤمن خاصة، أما الكافر فاألطعمة عليه حرام؛ ألن اهلل يقول:  ﴿ُقْل َمْن َحرَّ

 لِلَِّذيَن آَمنُوا فِي اْلَحَياِة 
َ
ْزِ  ُقْل ِهي َن الر 

ي َباِت مِ ي َأْخَرَج لِِعَباِدِه َوالطَّ
تِ  الَّ
ِ
ِزينََة اهلل

ْنَيا َخالَِصًة َيْوَم اْلِقَياَمِة﴾ ِذيَن آَمنُوا﴾،، فقوله: الدُّ  لِلَّ
َ
ُيخرج غير الذين  ﴿ُقْل ِهي

ِذيَن آَمنُوا آمنوا، وكذلك قال ـ تعالى ـ يف سورة المائدة:  ﴿َلْيَس َعَلى الَّ

الَِحاِت ُجَناُح فِيَما َطِعُموا﴾ ، فمفهومها أن غيرهم عليهم جناح َوَعِمُلوا الصَّ

ما طعموا، ومع ذلك ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما في

﴿إَِذا َما طعموا بشرط أال يستعينوا بذلك على المعصية، ولهذا قال اهلل تعالى: 

َقْوا َوَأْحَسنُوا َواهلُل ُيِحبُّ  َقْوا َوآَمنُوا ُثمَّ اتَّ الَِحاِت ُثمَّ اتَّ َقْوا َوآَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ اتَّ

 [.27]المائدة: لُمْحِسنِيَن﴾ا
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وواهلل ما ندري هل نحن ُمطبقون لهذه الشروط، أو أننا نأكل الشيء 

وعلينا جناُح فيه؟ وهي سبعة شروط، مؤكدة بـ)ما( الزائدة، فإن )ما( من 

 المتعارف عليه من حروف الزيادة، وقد قيل:

ـــــَدهْ  ـــــْذ َفاِئ ـــــا ُخ ـــــا َطالًِب  َي

 

ـــــَدهْ   ـــــَد )إَِذا( َزاِئ ـــــا( َبْع  (3))َم

 
 وكل حروف الزيادة يف القرآن، أو يف السنَّة، أو يف كالم العرب للتوكيد.

إًذا األصل يف األطعمة الحل للمؤمنين، أما غيرهم فال؛ فإن الكافر لن 

يرفع لقمة إلى فمه إال ُعوقب عليها يوم القيامة، ولن يبتلع ُجرعة من ماء إال 

فد نفسه بسلٍك من قطن، إال عوقب عليها يوم القيامة، ولن يسترت، أو يد

 حوسب عليه يوم القيامة.

وهذه القاعدة العظيمة التي دل عليها الكتاب، ودلت عليها السنة، قال 

إِنَّ اهلَل َتَعاَلى َفَرَض َفَراِئَض َفاَل ُتَضي ُعوَها، َوَحدَّ »النبي عليه الصالة والسالم: 

َياَء َرْحَمًة بُِكْم َغْيَر نِْسَياٍن َفاَل َتْبَحُثوا ُحُدوًدا َفاَل َتْعَتُدوَها، َوَسَكَت َعْن َأْش 

، فهذا األصل الذي دل عليه الكتاب، «َما َسَكَت َعنُْه َفُهَو َعْفوُ »، وقال: «َعنَْها

والسنة، وأجمع عليه المسلمون يف الجملة نستفيد منه فائدة، وهي أن كل 

و ُيلبس أيًضا، نقول إنسان يقول: إن هذا الشيء حرام، مما يؤكل، أو يشرب، أ

 له: هاِت الدليل؛ ألن عندنا أدلة تدل على حله.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صواب الشطر الثاين: َبْعَد )إَِذا( )َما( َزائَِدْه. (3)
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 فلو قال قائل: الدخان حالل فال نطالبه بالدليل؛ ألن األصل الحل.

فإذا قال الثاين: بل هو حرام، نقول لهذا: هات الدليل، وال شك أن من 

ل نصوص الكتاب، والسنة، ونظر نظًرا صحيًحا تبيَّن له أن الدخا ن حرام، تأمَّ

 ه وليس هذا موضع ذكر أدلة تحريمه. ا

 (:-35/3وقال يف بيان المباحات )

َة فِيِه(، قوله: )فيباح( الفاء هنا للتفريع، يعني  )َفُيَباُح ُكلُّ َطاِهٍر اَل َمَضرَّ

 فبناًء على ذلك يباح كل طاهر ال مضرة فيه.

ًسا، فالنَّ  جس نجاسته قوله: )كل طاهر( خرج به ما كان نجًسا أو متنج 

س نجاسته حكمية.  عينية، والمتنج 

﴿ُقْل اَل فالنجس مثل: الميتة، والخنزير، والدم المسفوح، قال اهلل تعالى: 

ًما َعَلى َطاِعٍم َيْطَعُمُه إاِلَّ َأْن َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدًما  َّ ُمَحرَّ
 إَِلي

َ
َأِجُد فِي َما ُأوِحي

والضمير عائد على الثالثة  [،335]األنعام: نَُّه ِرْجُس﴾َمْسُفوًحا َأْو َلْحَم ِخنِْزيٍر َفإِ 

المذكورة، فإذا قال قائل: لو كان كذلك لقال: فإهنا رجس. والمراد بالدم هنا 

الدم المسفوح وهو الذي يكون قبل موت البهيمة أما ما كان بعد الموت فإنه 

ا ُأِحلَّ َلنَا َميْ »طاهر وحالل قال النبي صلى اهلل عليه وسلم:  َتَتاِن َوَدَماِن، َأمَّ

َماِن َفاْلَكبُِد َوالطَُّحاُل  ا الدَّ  .«الَمْيَتَتاِن َفالَجَراُد َوالُحوِت َوَأمَّ
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ًما َعَلى َطاِعٍم والجواب: أن قوله:  َّ ُمَحرَّ
 إَِلي

َ
﴿ُقْل اَل َأِجُد فِي َما ُأوِحي

يطعمه:  ، معناه إال أن يكون ذلك الشيء المحرم على الطاعم الذيَيْطَعُمُه﴾

أي:  ﴿ِرْجُس﴾أي: ذلك الشيء  ﴿َمْيَتًة َأْو َدًما َمْسُفوًحا َأْو َلْحَم ِخنِْزيٍر َفإِنَُّه﴾

 نجس.

فإن قال قائل: النجس واضح تحريمه؛ ألنه نجس العين، وكل نجس 

ت علينا يف اآلنية، فما الدليل  حرام، وليس كل حرام نجًسا، وهذه القاعدة مرَّ

س حرام  ؟على أن المتنج 

س متأثر بالنجاسة، مختلط هبا، فالنجاسة لم تزل  الجواب: ألن المتنج 

فيه، فإذا أَكْلَتُه، أو َشِرْبَته فقد باشرت النجاسة، أكلت النجاسة وشربتها، 

م؛ ألنه ليس بطاهر، وإذا كان الشرع يأمرنا بإزالة  ولهذا نقول: المتنجس محرَّ

 سة باطن أجسامنا؟!النجاسة من َاهر أجسامنا، فكيف ُندخل النجا

قوله: )ال مضرة فيه( خرج بذلك الطاهر الذي فيه مضرة، فالطاهر الذي 

 فيه مضرة ال يجوز، بل هو حرام، وسواء كانت المضرة يف عينه، أو يف غيره.

م، فالسم ضرره يف عينه، وكذلك الدخان فإنه ضاِر يف عينه،  يف عينه كالسُّ

، ال يختلف يف ذلك اثنان منهم؛ لما وضرره ُمجمُع عليه بين األطباء اليوم

 يشتمل عليه من المواد السامة المفسدة للدم.
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والضار يف غيره مثل أن يكون هذا الطعام ال يلتئم مع هذا الطعام، بمعنى 

أنك إذا جمعت بين الطعامين حصل الضرر، وإذا أكلتهما على انفراٍد لم 

إذا ُحمي عن نوع  يحصل الضرر، ومن ذلك الُحْمية للمرضى، فإن المريض

معيٍن من الطعام، وقيل له: إن تناوله يضرك، صار عليه حراًما، ومن ذلك على 

تمثيل النحويين: )ال تأكِل السمَك وتشرَب اللبن( بالفتح، ولكننا نقول 

للنحويين يف هذه القاعدة، أو هذا الضابط: ما هذا ِعشك فادرجي؛ فإن 

رأينا أهل جدة يأكلون السمك، األطباء اآلن يقولون: إنه ال يضر، وقد 

 ويشربون اللبن، وال يضرهم ذلك شيًئا.

قال شيخ اإلسالم رحمه اهلل: وإذا خاف اإلنسان من األكل أًذى أو تخمة 

 هَحُرَم عليه. ا

﴿وإن كنتم َمْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر َأْو َجاَء َأَحُد مِنُْكْم مَِن (: 35/39وقال )

ُموا َصِعيًدا َطي ًبا﴾اْلَغاِئِط َأْو اَلَمْسُتُم   [،6]المائدة: الن َساَء َفَلْم َتِجُدوا َماًء َفَتَيمَّ

ووجه ذلك أن اهلل تعالى أوجب التيمم على المريض حمايًة له عن الضرر. 

فعدل به عن الماء الذي قد يتضرر باستعماله يف الربد والمرض ونحوهما إلى 

 هالتيمم. ا

سيع يف المطاعم على ما تقّدم وذكرت فطريقة أبي عبداهلل الشافعي التو

هنا المحرمات، ولم ُتذكر المباحات ألن المحرمات محصورة، والمباحات 
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كثيرة فكان يف ذكر المنهي عنه إشارة إلى ذكر المباح، ولهذا أصل عن رسول 

 اَل َيْلَبُس الُمْحِرُم اْلَقِميَص، َواَل »: )لما سئل: َما َيْلَبُس الُمْحِرُم؟( فقال:  اهلل

ُه َوْرُس َواَل َزْعَفَراُن َواَل  َراِويَل، َواَل َثْوًبا َمسَّ اْلِعَماَمَة، َواَل اْلُبْرُنَس، َواَل السَّ

ْيِن، إِالَّ َأْن اَل َيِجَد َنْعَلْيِن َفْلَيْقَطْعُهَما، َحتَّى َيُكوَنا َأْسَفَل مَِن اْلَكْعَبْينِ   «الُخفَّ

 .متفق عليه عن ابن عمر رضي اهلل عنهما

أي هو الذي يوافق الرحمة بالناس  قوله: )هو الذي يليق بالمراحم(:

﴿ والرتفق هبم، وهذا أصل عظيم من أصول الدين موافق لقول اهلل تعالى: 

يِن مِْن َحَرٍج ﴾ ولقول رسول اهلل صلى اهلل  [،37]الحج:َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم فِي الد 

ُروا »عليه وسلم:  ُروا َواَل ُتَعس  ُرواَيس  ُروا َواَل ُتنَف  متفق عليه عن أبي  «َوَبش 

 (.3373(، مسلم)62موسى رضي اهلل عنه. البخاري)

 تعالى يف المأمور به وانتهي عنه: حكمة اهلل

(: الشارُع ال يأمُر إال بما 32) القواعد األصولية الجامعة قال السعدي يف

 : خالصُة أو راجحة.مصلحُته: خالصُة أو راجحة، وال ينَهى إال عّما مفسدُته

هذا األصل شامل لجميع الشريعة، ال ُيَشذُّ عنه شيء مِن أحكامها، ال 

فر  بين ما تعلق باألصول أو بالفروع، وما تعلق بحقو  اهلل وحقو  عباده. 

ِن ﴿ إِنَّ اهلَل َيْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإِلْحَساِن َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرَبى َوَينَْهى عَ قال اهلل تعالى: 

ُروَن ﴾  [.27]النحل:اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَكِر َواْلَبْغِي َيِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَّ
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فلم يبَق عدُل، وال إحساُن، وال صلُة إال َأمَر به يف هذه اآلية الكريمة، وال 

 على الخلق يف دمائهم وأموالهم 
ُ
فحشاُء ومنكُر متعلُِق بحقو  اهلل وال بغي

، ووعَظ عباَده أن يتذكروا ما يف النواهي من الشر وأعراضهم إال هنى عنه

 والضرر فيجتنبوها.

﴿ ُقْل َأَمَر َرب ي بِاْلِقْسِط َوَأِقيُموا ُوُجوَهُكْم ِعنَْد ُكل  َمْسِجٍد وقال تعالى: 

يَن َكَما َبَدَأُكْم َتُعوُدوَن ﴾ فقد جمعت  [،92]األعراف:َواْدُعوُه ُمْخلِِصيَن َلُه الد 

أصوَل المأموراِت، ونبهت على ُحسنها؛ كما جمعت اآليُة التي  هذه اآليةُ 

﴿ ُقْل إِنََّما بعدها أصوَل المحرماِت، ونبهت على ُقبِحها، وهي قوله تعالى: 

 بَِغْيِر اْلَحق  َوَأْن 
َ
َهَر مِنَْها َوَما َبَطَن َواإِلْثَم َواْلَبْغي ََ  اْلَفَواِحَش َما 

َ
َم َرب ي َحرَّ

 
ِ
 َما ال َتْعَلُموَن ُتْشِرُكوا بِاهلل

ِ
ْل بِِه ُسْلَطاًنا َوَأْن َتُقوُلوا َعَلى اهلل  َما َلْم ُينَز 

 [.77]األعراف:﴾

ولما ذكر اهلُل األمَر بالطهارِة للصالة من الحدث األكرب واألصغر، وذكر 

طهارة الماء، ثم طهارَة التيمم عند العدم أو الضرر بمرٍض و نحِوه، قال 

الِة َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوَأْيِدَيُكْم ﴿ َيا َأيُّ تعالى:  ِذيَن آَمنُوا إَِذا ُقْمُتْم إَِلى الصَّ َها الَّ

إَِلى اْلَمَرافِِق َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم إَِلى اْلَكْعَبْيِن َوإِْن ُكنُْتْم ُجنًُبا 

ُروا َوإِْن ُكنُْتْم َمْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر َأوْ  َجاَء َأَحُد مِنُْكْم مَِن اْلَغاِئِط َأْو  َفاطَّهَّ

ُموا َصِعيًدا َطي ًبا َفاْمَسُحوا بُِوُجوِهُكْم  الَمْسُتُم الن َساَء َفَلْم َتِجُدوا َماًء َفَتَيمَّ

َرُكْم َولِ  ْن ُيِريُد لُِيَطه 
مَّ َوَأْيِديُكْم مِنُْه َما ُيِريُد اهلُل لَِيْجَعَل َعَلْيُكْم مِْن َحَرٍج َوَلكِ

ُيتِ
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ُكْم َتْشُكُروَن ﴾ فأخربَ أن أوامَره وشرائَعه من  [.6]المائدة:نِْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلَّ

﴿ َوَقَضى أكرب نعِمه العاجلة المتصلة بالنعم اآلجلة، ثم تأمْل قوَله تعالى: 

ا َيبْ  اُه َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَساًنا إِمَّ ُلَغنَّ ِعنَْدَك اْلكَِبَر َأَحُدُهَما َأْو َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوا إِالَّ إِيَّ

ِكالُهَما َفال َتُقْل َلُهَما ُأفٍّ َوال َتنَْهْرُهَما َوُقْل َلُهَما َقْواًل َكِريًما * َواْخِفْض َلُهَما 

ب  اْرَحْمُهَما َكَما َربََّيانِي َصِغيًرا * َربُُّكْم َأْعلَ  ْحَمِة َوُقْل رَّ َن الرَّ
ل  مِ ُم َجنَاَح الذُّ

ابِيَن َغُفوًرا * َوآِت َذا  ي ُنُفوِسُكْم إِْن َتُكوُنوا َصالِِحيَن َفإِنَُّه َكاَن لأَِلوَّ
بَِما فِ

ِريَن َكاُنوا  ْر َتْبِذيًرا * إِنَّ اْلُمَبذ  بِيِل َوال ُتَبذ  ُه َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السَّ اْلُقْرَبى َحقَّ

ْيطَ  َياِطيِن َوَكاَن الشَّ ا ُتْعِرَضنَّ َعنُْهُم اْبتَِغاَء َرْحَمٍة إِْخَواَن الشَّ اُن لَِرب ِه َكُفوًرا * َوإِمَّ

مِْن َرب َك َتْرُجوَها َفُقْل َلُهْم َقْواًل َمْيُسوًرا * َوال َتْجَعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة إَِلى ُعنُِقَك 

ْزَ  لَِمْن َوال َتْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط َفَتْقُعَد َمُلوًما َمْحُسوًرا * إِنَّ رَ  بََّك َيْبُسُط الر 

َيَشاُء َوَيْقِدُر إِنَُّه َكاَن بِِعَباِدِه َخبِيًرا َبِصيًرا * َوال َتْقُتُلوا َأْوالَدُكْم َخْشَيَة إِْمالٍ  

َنى إِنَُّه َكانَ  اُكْم إِنَّ َقْتَلُهْم َكاَن ِخْطًئا َكبِيًرا * َوال َتْقَرُبوا الز   َنْحُن َنْرُزُقُهْم َوإِيَّ

َم اهلُل إاِلَّ بِاْلَحق  َوَمْن ُقتَِل  ي َحرَّ
تِ َفاِحَشًة َوَساَء َسبِياًل * َوال َتْقُتُلوا النَّْفَس الَّ

َمْظُلوًما َفَقْد َجَعْلنَا لَِولِي ِه ُسْلَطاًنا َفال ُيْسِرْف فِي اْلَقْتِل إِنَُّه َكاَن َمنُصوًرا * َوال 

ُه َوَأْوُفوا بِاْلَعْهِد إِنَّ اْلَعْهَد َتْقَرُبوا َماَل اْلَيتِيِم إِالَّ  َ َأْحَسُن َحتَّى َيْبُلَغ َأُشدَّ
تِي ِهي بِالَّ

َكاَن َمْسُئواًل * َوَأْوُفوا اْلَكْيَل إَِذا ِكْلُتْم َوِزُنوا بِاْلِقْسَطاِس اْلُمْسَتِقيِم َذلَِك َخْيُر 

ْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ َوَأْحَسُن َتْأِوياًل * َوال َتْقُف َما َلْيَس َلَك بِِه عِ  ْلُم إِنَّ السَّ

ُأْوَلِئَك َكاَن َعنُْه َمْسُئواًل * َوال َتْمِش فِي األَْرِض َمَرًحا إِنََّك َلْن َتْخِرَ  األَْرَض 
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ا َوَلْن َتْبُلَغ اْلِجَباَل ُطواًل * ُكلُّ َذلَِك َكاَن َسي ُئُه ِعنَْد َرب َك َمْكُروًها * َذلَِك مِمَّ 

 إَِلًها آَخَر َفُتْلَقى فِي َجَهنََّم 
ِ
َأْوَحى إَِلْيَك َربَُّك مَِن اْلِحْكَمِة َوال َتْجَعْل َمَع اهلل

َم َربُُّكْم وقوَله:  [،72-97]اإلسراء:َمُلوًما َمْدُحوًرا ﴾ ﴿ ُقْل َتَعاَلْوا َأْتُل َما َحرَّ

َ  بُِكْم َعْن َسبِيلِِه ﴿ َوال َتتَّبُِعوإلى قوله:  [،353]األنعام:َعَلْيُكْم ﴾ ُبَل َفَتَفرَّ ا السُّ

ُكْم َتتَُّقوَن ﴾ اُكْم بِِه َلَعلَّ ﴿ َواْعُبُدوا اهلَل َوال وقوَله: [، 357]األنعام:َذلُِكْم َوصَّ

ْيَطاُن َلُه َقِرينًا َفَساَء إلى قوله:  [،76]النساء:ُتْشِرُكوا بِِه َشْيًئا ﴾ ﴿ َوَمْن َيُكِن الشَّ

 [.77ساء:]النَقِرينًا ﴾

انظر إلى ما يف هده اآلياِت من األوامر التي بلغت هنايَة الحْسِن، وما 

اشتملت عليه من الخير والعدل والرحمة، والقياِم بالحقو  الواجبة 

والمستحبة. وكذلك ما اشتملت عليه من المنهياِت التي َضَرُرها عظيم، 

ها جسيم.  وَشرُّ

، ن أعظم معجزات القرآن والرسوِل وهذه الشرائُع مأموراُتها ومنهياُتها م

 وأهنا تنزيُل من حكيٍم حميد.

﴿ َوِعَباُد ومثُلها ما وصف اهلل به خواصَّ العباِد وفضالئهم يف قوله تعالى: 

ِذيَن َيْمُشوَن َعَلى األَْرِض َهْوًنا َوإَِذا َخاَطَبُهُم اْلَجاِهُلوَن َقاُلوا َسالًما  ْحَمِن الَّ الرَّ

ْوَن فِيَها ى قوله: إل [.67]الفرقان:﴾ ﴿ ُأْوَلِئَك ُيْجَزْوَن اْلُغْرَفَة بَِما َصَبُروا َوُيَلقَّ

 [.35]الفرقان:َتِحيًَّة َوَسالًما ﴾
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د أوصافهم الجليلة،  [،3]المؤمنون:﴿ َقْد َأْفَلَح اْلُمْؤمِنُوَن ﴾وقوله:  ثم عدَّ

ِذيَن ثم قال يف جزائهم:  َيِرُثوَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم فِيَها ﴿ ُأْوَلِئَك ُهُم اْلَواِرُثوَن * الَّ

﴿ إِنَّ اْلُمْسلِِميَن َواْلُمْسلَِماِت َواْلُمْؤمِنِيَن وقوله:  [،33-37]المؤمنون:َخالُِدوَن ﴾

﴿ َأَعدَّ اهلُل َلُهْم َمْغِفَرًة َوَأْجًرا َعِظيًما إلى قوله:  [،75]األحزاب:َواْلُمْؤمِنَاِت ﴾

 [.75]األحزاب:﴾

اآلياِت من األوصاِف التي وصف اهلُل هبا خياَر الَخْلق قد فكلُّ ما يف هذه 

يَِّة َيْبُغوَن َوَمْن ُعلِم َحْسنُها وكماُلها ومنافُعها العظيمة: 
﴿ َأَفُحْكَم اْلَجاِهلِ

 ُحْكًما لَِقْوٍم ُيوِقنُوَن ﴾
ِ
وجميُع ما يف الشريعة من  [،57]المائدة:َأْحَسُن مَِن اهلل

مِر بأداِء الحقو  المتنوعِة تفاصيُل وتفاريُع لما العبادات والمعامالت واأل

ذَكَر يف هذه اآليات، وجميُع ما فّصَله العلماُء مِن مصالح المأمورات 

ومنافِعها، ومضار  المنهيات ومفاسِدها داخُل يف هذا األصل. ولهذا ُيعل ُل 

 عنها بالمفاسد.
َ
 الفقهاُء األحكاَم المأموَر هبا بالمصالح، والمنهي

َحُد األصول األربعة: القياُس، وهو: الميزاُن الذي ُتبنَى عليه األحكام واَ 

ِذي َأْنَزَل اْلِكَتاَب بِاْلَحق  َواْلِميَزاَن َوَما الشرعية الذي قال اهلل فيه:  ﴿ اهلُل الَّ

اَعَة َقِريُب ﴾   [.33]الشورى:ُيْدِريَك َلَعلَّ السَّ
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ماثلة يف مصالحها، أو يف ]والميزان:[ وهو الجمُع بين المسائِل المت

ها بحكٍم واحٍد، والتفريق بين المتبايناِت المختلفات بأحكاٍم مختلفٍة  َمضار 

 مناسبٍة لكل  واحٍد منها.

مثاُل ما مصلحُته خالصُة مِن المأموراِت ومضّرُته خالصُة من المنهياِت: 

ُ ، جمهوُر األحكاِم الشرعية؛ فاإليماُن، والتوحيُد، واإلخالُص، والصد

لُة، وأشباُهها: مصالُحها يف: القلب،  ، والص  والعدُل، واإلحساُن، والبِرُّ

وِح، والّديِن، والّدنيا، واآلخرِة ال ُتعدُّ وال ُتحصى.  والرُّ

ها ال يمكن َتْعداُدها عاجال وآجال.  والّشرُك، والكذب والظلُم: مضارُّ

﴿ َيْسَأُلوَنَك ها، قال تعالى: والخمُر، والميسُر، والّربا: مفاسُدها أكثُر مِن منافعِ 

َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل فِيِهَما إِْثُم َكبِيُر َوَمنَافُِع لِلنَّاِس َوإِْثُمُهَما َأْكَبُر مِْن َنْفِعِهَما 

ُروَن َوَيْسَأُلوَنَك َماَذا ُينِفُقوَن ُقِل اْلَعْفَو َكَذلَِك ُيَبي ُن اهلُل َلُكُم اآلَياِت َلَعلَُّكْم تَ  َتَفكَّ

َبُعوا َما َتْتُلوا وتعلُُّم السحر مضرُته خالصة، قال تعالى:  [،932]البقرة:﴾ ﴿ َواتَّ

َياطِيَن َكَفُروا ُيَعل ُموَن  يُن َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَماَن َوَما َكَفَر ُسَلْيَماُن َوَلِكنَّ الشَّ
َياطِ الشَّ

ْحَر َوَما ُأنِزَل َعَلى اْلَمَلَكيْ  ِن بَِبابَِل َهاُروَت َوَماُروَت َوَما ُيَعل َماِن مِْن النَّاَس الس 

ُقوَن بِِه َبْيَن  نُْهَما َما ُيَفر 
َأَحٍد َحتَّى َيُقوال إِنََّما َنْحُن فِْتنَُة َفال َتْكُفْر َفَيَتَعلَُّموَن مِ

 
ِ
يَن بِِه مِْن َأَحٍد إِالَّ بِإِْذِن اهلل ُهْم  اْلَمْرِء َوَزْوِجِه َوَما ُهْم بَِضار  َوَيَتَعلَُّموَن َما َيُضرُّ

َوال َينَفُعُهْم َوَلَقْد َعلُِموا َلَمِن اْشَتَراُه َما َلُه فِي اآلِخَرِة مِْن َخالٍ  َوَلبِْئَس َما 

َم اهلُل الميتَة، والّدَم،  [،379]البقرة:َشَرْوا بِِه َأنُفَسُهْم َلْو َكاُنوا َيْعَلُموَن ﴾ وحرَّ
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. فإذا قاوَم هذه ولحَم الخنزيِر، ونحَوه ا لما فيها من المفاسِد والمضار 

وهي الضرورة إلحياء النفِس؛ -المفاسَد مصلحُة عظيمُة ودفُع مفسدٍة كبيرٍة 

ُم َوَلْحُم اْلِخنِزيِر َوَما ُأِهلَّ لَِغْيِر حلَّت، قال تعالى:  َمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َوالدَّ ﴿ ُحر 

 بِِه َواْلُمنَْخنَِقُة 
ِ
ْيُتْم اهلل ُبُع إِالَّ َما َذكَّ يَحُة َوَما َأَكَل السَّ

َيُة َوالنَّطِ َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمَتَرد 

ِذيَن  َوَما ُذبَِح َعَلى النُُّصِب َوَأْن َتْسَتْقِسُموا بِاألَْزالِم َذلُِكْم فِْسُق اْلَيْوَم َيِئَس الَّ

اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم َوَأْتَمْمُت  َكَفُروا مِْن ِدينُِكْم َفال َتْخَشْوُهْم َواْخَشْونِ 

ي َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْسالَم ِدينًا َفَمِن اْضُطرَّ فِي َمْخَمَصٍة َغْيَر 
َعَلْيُكْم نِْعَمتِ

ْثٍم َفإِنَّ اهلَل َغُفوُر َرِحيُم ﴾  [.7]المائدة:ُمَتَجانٍِف إِلِ

جاَز الِعَوُض يف مسابقة: ولما كانت مصلحُة الجهاِد مِن أعظِم المصالح، 

 الخيل واإلبل والسهاِم، وخرجت عن الميسِر المحّرم.

وُيستدلُّ هبذا األصل العظيم، والقاعدِة الشرعيِة؛ على أّن علوَم الَكوِن 

ى: العلوَم العصرية، وأعماَلها، وأنواَع المخرتعاِت النافعة للناس يف  التي ُتسمَّ

يما أمر اهلُل به ورسوُله، ومما ُيحبه اهلُل أمور دينهم ودنياهم؛ أهنا داخلُة ف

 ورسوُله، ومن نِعِم اهلل على العباد لما فيها من المنافع الضرورية والكمالية.

فالَبْرقيات بأنواِعها، والصناعات كلُّها، وأجناُس المخرتعاِت الحديثِة 

 تنطبُق هذه القاعدُة عليها أتمَّ انطبا .
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عُضها يف المستحبات، وشيُء منها يف فبعُضها يدخُل يف الواجبات، وب

 هالمباحات؛ بحَسب نفعها وما ُتثمره، وينُتج عنها مِن األعمال والمصالح. ا
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 مذهب أبي حنيفة يف الباب

 َوَغْيـــُرُه مِْثـــُل َأبِـــي َحنِيَفـــهْ  -36

 

 َقْد َجَعَل المْسـُكوَت مِْثـَل اْلِجيَفـهْ  

ــِه َأِذنْ  -33  ــا فِي ــاَلُل َم ــَدُه اْلَح  َفِعنْ

 

َواْلِحلُّ فِي الَمْسـُكوِت َوْقـُف َلـْم  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِنْ   َي

 

 الشرح:

مراده أن أبا حنيفة جعل ما لم يرد به نص من الشارع حرام حكمه حكم 

بن ثابت، ينسب إليه  الجيفة سواء على ما يأيت، وأبوحنيفة هو النعمان

جامع بيان  المذهب الحنفي، وكان من أصحاب الرأي وشهر به، حتى جاء يف

يَن لَِبْعِض 723/ 9) وفضلهالعلم  ( َقاَل لِي ُغاَلُم َخلِيٍل: َأْنَشَدنِي َبْعُض اْلَبْصِري 

 ْبَن اْلُهَذْيلِ  ُشَعَراِئِهْم َيْهُجو َأَبا َحنِيَفَة َوُزَفرَ 

ْثتِنِي  إِْن ُكنْــِت َكاِذَبــًة بَِمــا َحــدَّ

 

ــرِ   ــَة َأْو ُزَف ــي َحنِيَف ــُم َأبِ ــِك إِْث  َفَعَلْي

ــَواِثَبْيَن   ًيااْل ــد  ــاِس َتَع ــى اْلِقَي  َعَل

 

ــِر   ــِة َواأْلََث ِريَق ــِن الطَّ ــاِكَبْيَن َع  َوالنَّ

 َخَلِت اْلباَِلُد َفـاْرَتُعوا فِـي َرْحبَِهـا 

 

َهَر اْلَفَساُد َواَل َسـبِيَل إَِلـى اْلِغَيـِر   ََ 

 انتهى. 

وكان مرجًئا يف اإليمان، وضعيف يف الحديث، ومن أراد أن يعرف بعض 

البن  المصنف من آخر كتاب الرد على أبي حنيفة جع إلى كتاب:حاله فالير

بن أحمد، وجمع كثير من  لعبداهلل السنة و، تأريخ بغداد أبي شيبة، وترجمته يف
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نشر الصحيفة يف الصحيح من أقوال أئمة الجرح  ذلك شيخنا مقبل يف كتابه:

 . والتعديل يف أبي حنيفة

ة، وعرفنا أن قول أبي حنيفة هو وقد تقّدمت مذاهب الناس يف هذه المسأل

أن: األشياء على الحرمة حتى يأيت دليل اإلباحة، وقد بينه الناَم بقوله: 

 )فعنده الحالل ما فيه أذن(: أي ما جاء النّص بإباحته.

)واستدّلوا لذلك بأّن األصل منع التصّرف يف ملك الغير، بغير إذنه، 

صّرف فيها إاّل بعد إذنه(. أفاده وجميع األشياء ملك هلل عز وجل فال يجوز الت

 (.36) األطعمة ونقله عنه الفوزان يف كتاب، حاشيته على الروضة الشنقيطي يف

 وهذا دليل مردود بأمرين:

األمر األول: أن اهلل قد أباح لنا ما يف األرض جميًعا على ما جائت به 

َل ﴿وَ األدلة وما كنّا ممنوعين من التصرف يف فقد بّينه لنا حيث قال:  َقْد َفصَّ

َم َعَلْيُكْم إِالَّ َما اْضُطِرْرُتْم إَِلْيِه﴾  [.332]األنعام:َلُكْم َما َحرَّ

﴿ُقْل الثاين: أن تحريم ما لم يحرمه اهلل ينذر بالدخول يف قول اهلل تعالى: 

 [.52]يونس:َأَرَأْيُتْم َما َأْنَزَل اهلُل َلُكْم مِْن ِرْزٍ  َفَجَعْلُتْم مِنُْه َحَراًما َوَحاَلاًل﴾
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 تحريم الحنفية لما يحل بهذه القاعدة

ــكِْل  ــُيوًدا ُتْش ــَذا ُص ــى َه ــْوا َعَل  َبنَ

 

ـــــَدَنا َغنِيَمـــــُة َفْلُتْؤَكـــــْل     َفِعنْ

 الشرح: 

أي على هذا األصل الذي ذكره أبوحنيفة أشكل الحكم عندهم على كثيٍر 

القول  مما يصاد وأصبح الناس مستشكلين للحكم فيها مع أهنم لو تركوا هذا

وأخذوا بأدلة الكتاب والسنة التي ذكرناها سلًفا لرفع هذا اإلشكال وانتهى 

َل اإلعضال وحُسن القول والفعال مع أن المتأمل لقوله تعالى:  ﴿َوَقْد َفصَّ

َم َعَلْيُكْم﴾ والتفصيل هو التبيين وهذا هو الذي يلزم فيه البيان  َلُكْم َما َحرَّ

طريقة النبي حيث ذكر الممنوع إشارة لما عداه من لقّلته، ولما تقدم ثانًيا من 

 المباحث يف اللباس.

أي كثير من الصيد الذي وقع اإلشكال فيه  قوله: )وعندنا غنيمة فلتؤكل(:

عند من جعل األصل يف األعيان الحرمة حتى يأيت دليل اإلباحة، وعند 

واب على الشافعّية أنه حالل وفيه رحمة هبم. وقول الشافعي هنا هو قول الص

 ما تقدم بيانه.

﴿ُهَو ( يف قوله : 3/357) أحكام من القرآن قال الشيخ العثيمين يف كتاب

ومن فوائد اآلية الكريمة أن  [:92]البقرة:الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما فِي اأْلَْرِض َجِميًعا﴾
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األصل يف كّل ما يف األرض من أعيان ومنافع: الحلُّ واإلباحة، ألن )الالم( 

اإلباحة، فكّل ما يف األرض من األعيان والمنافع األصل فيه الحّل، بمعنى 

ومن اّدعى تحريم شيء منه فعليه الدليل، وهذه القاعدة قاعدة مهمة نافعة 

يختلف اثنان يف حّل هذا المأكول أو  تنفعك يف كثير من المسائل، فعندما

 ه ا تحريمه نقول: األصل الحّل، فمن يّدعي أنه حرام، عليه الدليل.
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 القول يف حشيش البر

ـــهْ  -32 ـــُة َمْجُهوَل ـــُة َنابَِت  َحِشيَش

 

ـــهْ   ـــا َمْأُكوَل ـــَواِوي إِنََّه ـــاَل النَّ   َق

ـــالتَّْحِريمِ  -97   َوالُمَتـــَول ي َقـــاَل بِ

 

ـــاْلَقِويِم   ـــاَل بِ ـــْد َق  َوَلـــْيَس َمـــا َق

 الشرح: 

 كما قلنا إن األصل يف الحيوانات الحل فكذا األعشاب والحشيش وما يف

، -وال نريد بقولنا الحشيش المخدرة المعروفة فهذه محرمة-بابه، 

 فالحشيش ما يبس من الكأل وال يقال للرطب منه حشيًشا.

(: قال أهل اللغة: العشب والخال 3/357) المجموع قال النووي يف

 مقصور اسم للرطب والحشيش اسم لليابس.

يش على الرطب، وقد ذكر ابن مكي وغيره يف لحن العوام إطالقهم الحش

قالوا: والصواب اختصاص الحشيش باليابس، قالوا: والكأل مهموز يقع على 

 الرطب واليابس.

هذا كالم أهل اللغة، وأما المصنف واألصحاب فأطلقوا الحشيش علي 

الرطب، وهذا يصح على المجاز، فسمي الرطب حشيًشا باسم ما يئول إليه؛ 

 ه أعلم. الكونه أقرب إلى أفهام أهل العرف، واهلل
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بن شرف الّدين، صاحب التصانيف  : وهو أبوزكريا يحيى فعند النووي

 و، األربعين و، رياض الصالحين المشهورة، والكتب المحفوَة كـ:

المنهاج  والتعليق المعروف بـ:، روضة الطالبين و، المجموع شرح المذهب

حشيشة وغيرها. وهو من الشافعية عنده أن ال، بن الحجاج على صحيح مسلم

التي تنبت مجهولة وال دليل على حرمتها أهنا مباحة آلكلها، والدليل على 

 ذلك ما تقّدم من عمومات األدلة.

بن مأمون  بينما ذهب المتولي؛ وهو الشيخ أبوسعيد المتولي عبدالرحمن

(؛ إلى تحريم ما هذا حاله، وقوله 337النيسابوري شيخ الشافعية المتويف )

قويم، ألنه للسنة والكتاب ولما صار عليه األصحاب ليس بالقائم، وال ال

 مخالف.

 مسائل تتعلق بالحشيش:

 األولى: قطع اليابس منه:

 (:5/376) المغني قال ابن قدامة يف

َنَُّه بَِمنِْزَلِة الَمي ِت. َواَل 
ِ
َجِر َواْلَحِشيِش؛ أل َواَل َبْأَس بَِقْطِع اْلَيابِِس مَِن الشَّ

ْفِر الُمنَْكِسِر. َواَل َبْأَس  بَِقْطِع َما اْنَكَسرَ  َنَُّه َقْد َتِلَف، َفُهَو بَِمنِْزَلِة الظُّ
ِ
َوَلْم َيبِْن؛ أل

. َواَل َما 
ٍّ
َجِر بَِغْيِر فِْعِل آَدمِي ْنتَِفاِع بَِما اْنَكَسَر مَِن اأْلَْغَصاِن، َواْنَقَلَع مَِن الشَّ

ِ
بِاال

َنَّ اْلَخَبَر إنََّما َوَرَد فِي  َسَقَط مَِن اْلَوَرِ . َنصَّ َعَلْيِه َأْحَمدُ 
ِ
َواَل َنْعَلُم فِيِه ِخاَلًفا؛ أل
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، َفَقاَل َأْحَمُد: َلْم َأْسَمْع، إَذا ُقطَِع 
ِ
ا إْن َقَطَعُه آَدمِي اْلَقْطِع، َوَهَذا َلْم ُيْقَطْع. َفَأمَّ

 ُينَْتَفُع بِِه.

ْيدِ  ْوَحِة ُتْقَلُع: َمْن َشبََّهُه بِالصَّ ي الدَّ
َنَُّه َوَقاَل فِ

ِ
، َلْم َينَْتِفْع بَِحَطبَِها. َوَذلَِك أل

َمْمنُوُع مِْن إْتاَلفِِه؛ لُِحْرَمِة اْلَحَرِم، َفإَِذا َقَطَعُه َمْن َيْحُرُم َعَلْيِه َقْطُعُه، َلْم ُينَْتَفْع بِِه، 

 
ِ
ْيِد َيْذَبُحُه الُمْحِرُم. َوَيْحَتِمُل َأْن ُيَباَح لَِغْيِر اْلَقاِطِع اال َنَُّه اْنَقَطَع َكالصَّ

ِ
ْنتَِفاُع بِِه؛ أل

ْيَد  ، َوُيَفاِرُ  الصَّ ِ
ْنتَِفاُع بِِه، َكَما َلْو َقَطَعُه َحَيَواُن َبِهيِمي

ِ
بَِغْيِر فِْعلِِه، َفُأبِيَح َلُه اال

يَُّة، َولَِهَذا اَل َيْحُصُل بِِفْعلِ 
َكاَة ُتْعَتَبُر َلَها اأْلَْهلِ َنَّ الذَّ

ِ
َبِهيَمٍة،  الَِّذي َذَبَحُه، أل

 هبِِخاَلِف َهَذا. ا

 الثانية: قطع حشيش الحرم: 

 (:5/373) المغني قال ابن قدامة يف

ْذِخِر، َوَما َأْنَبَتُه  ْرُع مَِن اإْلِ َوَيْحُرُم َقْطُع َحِشيِش اْلَحَرِم، إالَّ َما اْسَتْثنَاُه الشَّ

يُّوَن، َواْلَيابَِس؛ لَِقْولِِه 
اَل  -اآْلَدمِ ، َوفِي َلْفٍظ: «اَل ُيْخَتَلى َخاَلَها»: -ُم َعَلْيِه السَّ

ْذِخَر َدلِيُل َعَلى َتْحِريِم َما َعَداُه،  «اَل ُيْحَتشُّ َحِشيُشَها»  اإْلِ
 
َوفِي اْستِْثَناِء النَّبِي

َنَّ َما
ِ
 َوفِي َجَواِز َرْعِيِه َوْجَهاِن؛ َأَحُدُهَما، اَل َيُجوُز، َوُهَو َمْذَهُب َأبِي َحنِيَفَة؛ أل

ْيِد. َوالثَّانِي، َيُجوُز. َوُهَو  ُفُه، َكالصَّ
َحُرَم إْتاَلُفُه، َلْم َيُجْز َأْن ُيْرَسَل َعَلْيِه َما ُيْتلِ

َنَّ اْلَهَداَيا َكاَنْت َتْدُخُل اْلَحَرَم، َفَتْكُثُر فِيِه، َفَلْم 
ِ
؛ أل

 
افِِعي َمْذَهُب َعَطاٍء، َوالشَّ

ْذِخِر. اُينَْقْل َأنَُّه َكاَنْت ُتَسدُّ أَ  َنَّ بِِهْم َحاَجًة إَلى َذلَِك، َأْشَبَه َقْطَع اإْلِ
ِ
 هْفَواُهَها، َوأل
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 الثالثة: ضمان ما تلف منه:

َجِر َواْلَحِشيِش 5/377) المغني قال ابن قدامة يف (: َوَيِجُب فِي إْتاَلِف الشَّ

ْأِي. َوُرِوَي  ، َوَأْصَحاُب الرَّ ُّ
افِِعي َماُن. َوبِِه َقاَل الشَّ َذلَِك َعِن اْبِن َعبَّاٍس،  الضَّ

 َوَعَطاٍء.

َنَّ الُمْحِرَم اَل 
ِ
َوَقاَل َمالُِك، َوَأُبوَثْوٍر، َوَداُود، َواْبُن الُمنِْذِر: اَل َيْضَمُن؛ أل

ْرِع. َوَقاَل اْبُن الُمنِْذِر: اَل َأِجُد  ي اْلَحَرِم، َكالزَّ
، َفاَل َيْضَمُن فِ َيْضَمنُُه فِي اْلِحل 

وِجُب بِِه فِي َشَجِر اْلَحَرِم، َفْرًضا مِْن ِكَتاٍب، َواَل ُسنٍَّة، َواَل إْجَماٍع، َدلِياًل أُ 

َوَأُقوُل َكَما َقاَل َمالُِك: َنْسَتْغِفُر اهلَل َتَعاَلى، َوَلنَا، َما َرَوى َأُبوُهَشْيَمَة، َقاَل: َرَأْيت 

َواِف، َفُقطَِع، ْبَن اْلَخطَّاِب، َأَمَر بَِشَجٍر َكاَن فِي الَمْسجِ  ُعَمرَ  ِد َيُضرُّ بَِأْهِل الطَّ

ي )الَمَناِسِك(. َوَعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَُّه 
َوَفَدى. َقاَل: َوَذَكَر اْلَبَقَرَة. َرَواُه َحنَْبُل فِ

َجَرُة اْلَعظِيَمُة.  ْوَحُة: الشَّ ْوَحِة َبَقَرُة، َوفِي اْلَجْزَلِة َشاُة. َوالدَّ َقاَل: فِي الدَّ

َنَُّه َمْمنُوُع مِْن إْتاَلفِِه لُِحْرَمِة اْلَحَرِم، َواْلَجْزلَ 
ِ
ِغيَرُة. َوَعْن َعَطاٍء َنْحُوُه. َوأل ُة: الصَّ

 ، ْيِد، َوُيَخالُِف الُمْحِرَم، َفإِنَُّه اَل َيْمَتنُِع مِْن َقْطِع َشَجِر اْلِحل  َفَكاَن َمْضُموًنا َكالصَّ

ِغيَرَة  َواَل َزْرِع اْلَحَرِم. إَذا َثَبَت َهَذا، َجَرَة اْلَكبِيَرة بَِبَقَرٍة، َوالصَّ َفإِنَُّه َيْضَمُن الشَّ

. َوَقاَل 
ُّ
افِِعي بَِشاٍة، َواْلَحِشيَش بِِقيَمتِِه، َواْلُغْصَن بَِما َنَقَص. َوبَِهَذا َقاَل الشَّ

َر فِيِه، فَ  َنَُّه اَل ُمَقدَّ
ِ
ْأِي: َيْضَمُن اْلُكلَّ بِِقيَمتِِه؛ أل َأْشَبَه اْلَحِشيَش. َوَلَنا، َأْصَحاُب الرَّ

 َما َيْحُرُم إْتاَلُفُه، َفَكاَن فِيِه َما ُيْضَمُن 
ْ
َنَُّه َأَحُد َنْوَعي

ِ
َقْوُل اْبِن َعبَّاٍس َوَعَطاٍء َوأل

ْيِد. َفإِْن َقَطَع ُغْصنًا َأْو َحِشيًشا، َفاْسَتْخَلَف، اْحَتَمَل ُسُقوُط  ٍر َكالصَّ بُِمَقدَّ
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 َفنََبَت، َواْحَتَمَل َأْن َضَمانِِه، َكَما إذَ 
ٍّ
ا َجَرَح َصْيًدا َفاْنَدَمَل، َأْو َقَطَع َشْعَر آَدمِي

ِل. ا َ َغْيُر اأْلَوَّ
َنَّ الثَّانِي

ِ
 هَيْضَمنَُه؛ أل

 الرابعة: إذا أكلت بهيمة حشيش قوم:

(: إَذا َأَكَلْت َبِهيَمُة َحِشيَش َقْوٍم، َوَيُد 3/377) المغني قال ابن قدامة يف

ِحبَِها َعَلْيَها، لَِكْونِِه َمَعَها، َضِمَن، َوإِْن َلْم َيُكْن َمَعَها، َلْم َيْضَمْن َما َأَكَلْتُه. َصا

 فِي َيِد الُمْسَتِعيِر، َفَضَماُنُه 
َ
َوإَِذا اْسَتَعاَر مِْن َرُجٍل َبِهيَمَتُه، َفَأْتَلَفْت َشْيًئا َوِهي

َنَّ َضَماَنُه َيِجُب بِاْلَيِد، َعَلى الُمْسَتِعيِر، َسَواُء َأْتَلَفْت َشيْ 
ِ
ًئا لَِمالِِكَها َأْو لَِغْيِرِه؛ أل

 َواْلَيُد لِلُمْسَتِعيِر.

اِعي  َماُن َعَلى الرَّ اِعي، َفَأْتَلَفْت َزْرًعا، َفالضَّ ي َيِد الرَّ
َوإِْن َكاَنِت اْلَبِهيَمُة فِ

ْرِع فِي النَّهَ  َنَّ إْتاَلَفَها لِلزَّ
ِ
اِر اَل َيْضَمُن إالَّ بُِثُبوِت اْلَيِد َعَلْيَها، ُدوَن َصاِحبَِها؛ أل

ْرُع  َماُن َعَلْيِه، َكالُمْسَتِعيِر. َوإِْن َكاَن الزَّ اِعي ُدوَن الَمالِِك، َفَكاَن الضَّ َواْلَيُد لِلرَّ

َنَّ َضَماَن اْلَيِد َأْقَوى، بَِدلِيِل َأنَّ 
ِ
ُه َيْضَمُن لِلَمالِِك، َفإِْن َكاَن َلْياًل َضِمَن َأْيًضا؛ أل

ْيِل َوالنََّهاِر َجِميًعا. ا  هبِِه فِي اللَّ

 الخامسة: حكم حشيش المدينة:

(: َوَيْحُرُم َصْيُد الَمِدينَِة َوَشَجُرَها 3/377) المغني قال ابن قدامة يف

 َ
ِ
. َوَقاَل َأُبوَحنِيَفَة: اَل َيْحُرُم؛ أل

ُّ
افِِعي نَُّه َلْو َوَحِشيُشَها. َوبَِهَذا َقاَل َمالُِك، َوالشَّ

ا، َوَلَوَجَب فِيِه اْلَجَزاُء، َكَصْيِد اْلَحَرِم. ُّ َبَياًنا َعامًّ
ًما َلَبيَّنَُه النَّبِي  َكاَن ُمَحرَّ
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 َقاَل: 

َّ
 َأنَّ النَّبِي

ِ
. «الَمِدينَُة َحَرُم، َما َبْيَن َثْوٍر إَلى ِعيرٍ »َوَلنَا، َما َرَوى َعلِي

ْبُن َزْيٍد. ُمتََّفُق   ِ يَم الَمِديَنِة َأُبوُهَرْيَرَة، َوَرافُِع، َوَعْبُداهللُمتََّفُق َعَلْيِه. َوَرَوى َتْحرِ 

َعَلى َأَحاِديثِِهْم. َوَرَواُه ُمْسِلُم، َعْن َسْعٍد، َوَجابٍِر، َوَأَنٍس، َوَهَذا َيُدلُّ َعَلى َتْعِميِم 

َرَجِة ُدوَن َأْخَباِر َتْحِريمِ  اْلَحَرِم، َوَقْد َقبُِلوُه َوَأْثَبُتوا  اْلَبَياِن، َوَلْيَس ُهَو فِي الدَّ

ا، َفُينْقَ  ا، َأْو ُيَبي نَُه َبَياًنا َعامًّ ُل َأْحَكاَمُه، َعَلى َأنَُّه َلْيَس بُِمْمَتنٍِع َأْن ُيَبي نَُه َبَياًنا َخاصًّ

َقاَمِة. ا ا، َكِصَفِة اأْلََذاِن َواْلِوْتِر َواإْلِ  هَنْقاًل َخاصًّ
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 بيان الحرام

 ِذ اْلَحَراُم َما َأَتى فِيِه: اْجَتنِـْب إِ  -93

 

ـــْب   ـــُه َوطِ ـــُة ُكْل ـــُرُه ُبْحُبوَح   َوَغْي

 الشرح: 

 نذكر هنا فائدة: وهي أن األحكام خمسة:

 الواجب وضده المحرم، والمندوب وضده المكروه، والمباح.

فالواجب: يف اللغة هو الساقط، ويف االصطالح: هو ما أمر به الشارع 

ام، أي طلب فعله مالزما به ويثاب فاعله على الوجه المشروع على وجه اإللز

 ويستحق العقاب تاركه.

والحرام: يف اللغة هو الممنوع، وهو ما هنى عنه الشارع على وجه اإللزام 

 ويأثم فاعله ويستحق العقاب.

والمندوب: هو المستحب الذي أمر به الشارع ال على وجه اإللزام 

من جاء به على الوجه المشروع ولم يستحق العقاب ويثاب فاعله امتثااًل، أي 

 تاركه.

والمكروه: هو ما هنى عنه الشارع ألعلى وجه اإللزام ويثاب تاركه امتثااًل 

 وال يستحق العقاب فاعله.

 والمباح: هو ما أذن اهلل يف فعله وتركه غير مقرتن بذم فاعله وتاركه.
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 ويراجع لهذا المسائل كتب أصول الفقه.

هذه إحدى صور النهي مثل قوله  إِِذ اْلَحَراُم َما َأَتى ِفيِه: اْجتَنِْب(:فقوله: )

وِر﴾تعالى:  ْجَس مَِن اأْلَْوَثاِن َواْجَتنُِبوا َقْوَل الزُّ  [.77]الحج:﴿َفاْجَتنُِبوا الر 

(: النهي: قول 97) األصول من علم األصول بن عثيمين يف وقال الشيخ

ء بصيغة مخصوصة هي المضارع يتضمن طلب الكف على وجه االستعال

ُبوا بِآياتِنَا المقرون بال الناهية، مثل قوله تعالى:  ِذيَن َكذَّ ﴿َوال َتتَّبِْع َأْهَواَء الَّ

ِذيَن ال ُيْؤمِنُوَن بِاآْلِخَرِة﴾ فخرج بقولنا قول؛ اإلشارة، فال  [،357]األنعام:َوالَّ

 تسمى هنًيا وإن أفادت معناه.

 (؛ األمر، ألنه طلب فعل.وخرج بقولنا: )طلب الكف

وخرج بقولنا: )على وجه االستعالء(؛ االلتماس والدعاء وغيرهما مما 

 يستفاد من النهي بالقرائن.

وخرج بقولنا: )بصيغة مخصوصة هي المضارع=الخ(؛ ما دل على طلب 

الكف بصيغة األمر مثل: دع، اترك، كف، ونحوها؛ فإن هذه وإن تضمنت 

 مر فتكون أمًرا ال هنًيا.طلب الكف لكنها بصيغة األ

وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي، مثل: أن يوصف الفعل 

بالتحريم أو الحظر أو القبح، أو يذم فاعله، أو يرتب على فعله عقاب، أو نحو 

 . األصول من علم األصول هذلك. ا
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فما أتى يف الكتاب والسنة على نحو ما تقدم فهذا المحرم والممنوع 

 شرًعا.

أي: غير الحرام مباح، فكله وطب  له: )َوَغْيُرُه ُبْحُبوَحٌة ُكْلُه َوطِْب(:قو

نفًسا بذلك. والبحبوحة هي المكان الطيب، ووسطه، ويف حديث عمر عند 

َفَمْن َأَحبَّ مِنُْكْم َأْن َينَاَل ُبْحُبوَحَة الَجنَِّة، َفْلَيْلَزُم الَجَماَعَة، َفإِنَّ »أحمد وغيره: 

ْيَطانَ   .«َمَع اْلَواِحدِ  الشَّ

 وهذه منه إشارات إلى مذهب الجمهور يف هذا الباب.
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 بيان النجاسة

 َومِْثُلُه َما ِقيَل فِي َحد  الـنَِّجْس  -99

 

  َفُكــلُّ َثــْوٍب َطــاِهُر َوإِْن َبِخــْس  

 الشرح: 

 يف المطبوع: نجس، وال وجه له، واألَهر ما أثبتناه.

ارة األعيان حتى يأيت الدليل على أي: ومثل ما تقدم هل يقال األصل طه

النجاسة أم أن األصل النجاسة حتى يأيت الدليل على الطهارة وعلى ما تقّدم 

 أن األصل الطهارة حتى يأيت ناقل منها.

(: حق استصحاب الرباءة 373-3/377) السيل الجرار قال الشوكاين يف

عيان بالدليل األصلية وأصالة الطهارة أن يطالب من زعم بنجاسة عين من األ

فإن هنض به كما يف نجاسة بول اآلدمي وغائطه والروثة فذاك وإن عجز عنه أو 

جاء بما ال تقوم به الحجة فالواجب علينا الوقوف على ما يقتضيه األصل 

 والرباءة.

وهبذا تعرف أن االستدالل بمفهوم حديث جابر والرباء بلفظ: )ال بأس 

ال يؤكل لحمه ال تقوم به الحجة فإن  ببول ما أكل لحمه( على نجاسة بول ما

بن الحصين العقبلي قال أبوحاتم ذاهب  يف إسناد حديث جابر عمرو
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ا  الحديث ليس بشيء وقال أبوزرعة واهي الحديث وقال األزدي ضعيف جدًّ

 يتكلمون فيه وقال الدارقطني مرتوك.

بن العالء أبوعمرو البجلي الرازي قال أحمد  ويف إسناده أيًضا يحيى

ذاب يضع الحديث وقال يحيى ليس بثقة وقال ابن عدي أحاديثه ك

 موضوعات.

بن مصعب وهو مرتوك الحديث عند  وأما حديث الرباء ففي إسناده سوار

 جميع أهل النقل وقال ابن حزم يف المحلي خرب باطل موضوع.

على أنه قد اختلف على سوار فيه فرواه الدارقطني عنه عن مطرف عن أبي 

 .«َما ُأِكَل َلـْحُمُه َفاَل َبْأَس بُِسْؤِرهِ »رباء مرفوًعا بلفظ: الجهم عن ال

فهو هبذا اللفظ ال يدل على محل النزاع وتعرف أيًضا انتهاض ما استدل 

به القائلون بنجاسة األبوال واألزبال على العموم ألن غاية ما عولوا عليه 

، 3737، 3763، 937، 936خرجه البخاري )أ «إِنَُّه َكاَن اَل َيْسَتنِْزُه مِْن َبْولِهِ »حديث: 

 .«اْسَتنِْزُهوا مَِن اْلَبْولِ »(، وحديث 333/929(، ومسلم )6759

 واألول يف الصحيح والثاين صححه ابن خزيمة.

ُقوا اْلَبْوَل َفإِنَُّه »وما أخرجه الطرباين من حديث أبي أمامة مرفوعا بلفظ:  اتَّ

ُل َما ُيَحاَسُب بِِه اْلَعْبُد   رجاله موثقون. مجمع الزوائد قال يف «فِي اْلَقْبرِ َأوَّ
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قالوا والبول يف هذه األحاديث عام ويجاب عنه بأنه مخصص على تقدير 

 .«مِْن َبْولِهِ »العموم ومقيد على تقدير اإلطال  بما ثبت يف الصحيح بلفظ 

 ثم هذا الدليل هو أخص من الدعوى فإنه يف البول ال يف الزبل.

استدل به القائلون بطهارة ما خرج من سبيلي ما يؤكل  وبالجملة فكل ما

لحمه يدل على األصل الذي ذكرناه وال ينفي طهارة ما خرج من سبيلي غير 

 المأكول.

وتعرف أيًضا عدم انتهاض ما استدل به القائلون بنجاسة مني اآلدمي فإن 

م حديث )إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والقيء والدم والمني( ال تقو

به الحجة أصال لبلوغه يف الضعف إلي حد ال يصلح معه لالحتجاج به وكذا 

([. 377/976(، مسلم )992حديث أنه )كان يغسل ثوبه من المني( ]البخاري )

ليس فيه أن ذلك ألجل كونه نجًسا فإن مجرد االستقذار بل مجرد درن الثوب 

يره أهنا كانت مما يكون سببا لغسله وقد ثبت من حديث عائشة عند مسلم وغ

تفرك المني من ثوب رسول اهلل وهو يصلي ولو كان نجسا لنزل عليه الوحي 

 بذلك كما نزل عليه الوحي بنجاسة النعال الذي صلى فيه.

وأما المذى والودى فقد قام الدليل الصحيح على غسلهما فأفاد ذلك 

 بنجاستهما ولكنه أخرج أبوداود والرتمذي وابن ماجه وابن خزيمة وقال

الرتمذي حسن صحيح عن سهل ابن حنيف قال كنت ألقي من المذى شدة 
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إِنََّما َيْجِزيَك مِْن »وكنت أكثر االغتسال منه فسألت رسول اهلل عن ذلك فقال: 

َيْكِفيَك »قلت: يا رسول اهلل، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال:  «َذلَِك اْلُوُضوءُ 

ا مِْن َماٍء َفَتنَْض   .«ُخ بَِها َثْوَبَك َحْيُث َتَرى َأنَُّه َأَصاَبهُ َبَأْن َتْأُخَذ َكفًّ

فدل هذا الحديث على أن مجرد النضخ يكفي يف رفع نجاسة المذى وال 

يصح أن يقال هنا ما قيل يف المني إن سبب غسله كونه مستقذرا ألن مجرد 

النضخ ال يزيل عين المذى كما يزيله الغسل فظهر هبذا أن نضخه واجب وأنه 

 هطهيره. انجس خفف ت

وكل ما تقدم يندرج تحت القاعة األصولية السالفة وهي: )أن األصل يف 

 األشياء اإلباحة(.

 األصل يف األبضاع:

استثنى العلماء من هذه القاعدة أن األصل يف األبضاع التحريم،  فائدة:

والمراد باألبضاع: الفروج، كناية عن النساء والنكاح؛ أي أن األصل يف 

والحضر، وأبيح لضرورة حفظ النسل، ولذلك لم يبحه اهلل إاّل النكاح الحرمة 

بإحدى طريقتين، هي: العقد وملك اليمين وما عداهما فهو محضور. انتهى 

 (.322) الوجيز يف قواعد الفقه الكلية من

 األصل يف الذبائح:

 والقاعدة الثانية: )أن األصل يف الذبائح التحريم(.
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﴿َواَل  ما ذكر اسم اهلل عليه لقوله تعالى: وهو أنه ال يباح من الذبائح إاّل 

 َعَلْيِه ﴾
ِ
ا َلْم ُيْذَكِر اْسُم اهلل مَّ

 وسيأيت الكالم عليها بتوّسع. [،393]األنعام:َتْأُكُلوا مِ

َما َأْنَهَر »وأن تكون الذبيحة شرعية لحديث النبي صلى اهلل عليه وسلم: 

 َفُكُلوُه، َما لَ 
ِ
َم َوُذِكَر اْسُم اهلل ا الدَّ ُثُكْم َعْن َذلَِك: َأمَّ ُفُر، َوَسُأَحد  َُ ْم َيُكْن ِسِن َواَل 

ْفُر َفُمَدى الَحَبَشةِ  ا الظُّ نُّ َفَعْظُم، َوَأمَّ َم َسَرَعاُن النَّاِس َفَأَصاُبوا مَِن «الس  ، َوَتَقدَّ

 فِي آِخِر النَّاِس، َفنََصُبوا ُقُدوًرا َفَأَمَر بَِها 
ُّ
َفُأْكِفَئْت، َوَقَسَم َبْينَُهْم الَغنَاِئِم، َوالنَّبِي

َوَعَدَل َبِعيًرا بَِعْشِر ِشَياٍه، ُثمَّ َندَّ َبِعيُر مِْن َأَواِئِل الَقْوِم، َوَلْم َيُكْن َمَعُهْم َخْيُل، 

، إِنَّ لَِهِذِه الَبَهاِئِم َأَوابَِد َكَأَوابِِد الَوْحشِ »َفَرَماُه َرُجُل بَِسْهٍم َفَحَبَسُه اهلُل، َفَقاَل: 

 (.3267(، ومسلم )5537رواه البخاري ) «َفَما َفَعَل مِنَْها َهَذا َفاْفَعُلوا مِْثَل َهَذا

 منظومة القواعد الفقهية: قال السعدي يف

ــاَرةْ  ــا الطََّه ــي مَِياِهنَ ــُل فِ  َواأْلَْص

 

 َواأْلَْرِض َوالث َيــاِب َواْلِحَجــاَرةْ 

 َواأْلَْصُل فِي اأْلَْبَضاِع َواللُُّحـومِ  

 

ــومِ وَ  ــَواِل لِلَمْعُص ــنَّْفِس َواأْلَْم  ال

ــلُّ   ــيَء اْلِح ــى َيِج ــا َحتَّ  َتْحِريُمَه

 

ـــلُّ  ـــا ُيَم ـــَداَك اهلُل َم ـــاْفَهْم َه  َف
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 القول يف البيض واللبن

َوُكْل مَِن الَمْجُهوِل َبْيًضا َمـْع  -97

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــَبنْ   َل

 

  َواْبَتْع َوبِْع َواْقبِْض َفَقْد َحلَّ الـثََّمنْ  

 ا َوَكالَِّذي َعنْـُه اْشـَتَهرْ ُمَخامِرً  -93 

 

 َتْطِهيــُرُه فِـــي ِدينِــِه َبـــْوَل اْلَبَقـــرْ  

 الشرح: 

بعد أن ذكر القاعدة العامة وبعض ما تفرع منها من القواعد، دخل يف 

تفريعات المباحات فبدأ بحكم البيض واللبن لشيوع الحاجة إليهما، واألن 

 أو غيرها. أغلب الناس يتعاطوهنما سواء من أصحاب اليسارة

و األصل يف مجهول البيض واللبن جاري على القاعدة السالفة يف أن 

األصل يف األشياء اإلباحة، فإذا وجدت بيًضا ال تعلم من أي أنواع الطيور هو 

أو لبنًا ال تدري من أي الحيوان هو، فهو على أصل الحل، حتى يتبّين خالف 

 هذا األصل.

أو بع لغيرك، فكله على اإلباحة، أي: اشرِت لك  قوله: )فابتع وبع(:

َم ِزينََة اهلل والثمن المستفاد من هذا البيع حالل طّيب، قال تعالى: ﴿ُقْل َمْن َحرَّ
 ِ 

ْزِ ﴾]األعراف: َن الر 
ي َباِت مِ ي َأْخَرَج لِِعَباِدِه َوالطَّ

تِ  [.79الَّ

ونفهم من كالمه أن غير المجهول من اللبن والبيض فحكمه دائر مع 

 ره حالًّ وحرمًة.حكم مصد
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فإذا كان اللبن من كلب مثاًل أو حماٍر أهلي، فهو حرام لحرمة أصله. وإن 

 كان البيض من ذي مخلب من الطير فهو حرام أيًضا.

أي: مخالًطا ويشير هبذا إلى ما خالط النجاسة، واهلل  قوله: )مخامًرا(:

والميم (: )خمر( الخاء 935/ 9) معجم مقاييس اللغة أعلم قال ابن فارس

راب  والراء أصُل واحد يدلُّ على التغطية، والمخالطِة يف َسْتر. فالَخْمُر: الشَّ

المعروف. قال الخليل: الخمر معروفُة؛ واختماُرها: إدراُكها وَغلياُنها. 

ْكر يف  َ المخموَر من الُخمار والسُّ
رها: متَِّخذها. وُخْمرهتا: ما َغِشي ومخم 

 َقْلبه. قال:

ــاَبْت  ــِذ أص ــهُ َل ــا َمَقاتَِل  ُحَميَّاه

 

 فلم تَكْد َتنَْجلِي عن َقْلبِه الُخَمـرُ 

ويقال به ُخماُر َشديد. ويقولون: َدَخَل يف ُخمار الناِس وَخَمِرهم، أي  

زْحمتهم. و)فالُن َيِدبُّ لُفالٍن الَخَمر(، وذلك كناية عن االغتيال. وأصُله ما 

 واَرى اإلنسان من شجٍر. قال أبوذؤيب:

ــــَتُهمُ  ــــُهم فلي ــــِذُروا َجيَش  َح

 

ــرْ  ــِر الَخَم ــُل َطْي ــْم مث ــيََّة ه  َعِش

َأي: ُيختلون وُيسَتَتر لهم. والِخمار: ِخمار المرأة. وامرأُة حسَنة الِخْمَرة،  

أي: ُلْبس الِخمار. ويف المثل: )الَعَواُن ال ُتَعلَّم الِخْمرة(. والتخمير: التغطية. 

جر: قد أْخَمُروا. فأّما قولهم: )ما ِعنَد ويقال يف القوم إذا تواَرْوا يف َخَمِر  الشَّ

ُفالٍن َخِل وال َخْمُر( فهو يجري َمجرى المثل، كأّنهم أرادوا: ليس ِعنده خيُر 
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ا المخّمرة  وال َشّر. قال أبوزيد: خاَمَر الّرُجل المكاَن، إذا لِزمه فلم َيْبرح. فأمَّ

هو قياُس الباب؛ ألنَّ ذلك من الشاِء فهي التي يبيضُّ رأسها مِن بين جسِدها. و

رُت العجيَن، وهو أْن  البياَض الذي برأسها مشّبُه بِخمار المرأة. ويقال خمَّ

ترتَكه فال تستعمَله حتَّى َيُجود. ويقال َخاَمَرُه الّداء، إذا خالط جوَفه. وقال 

 كثي ُر:

ــَر داٍء ُمَخــامِرٍ  ــا َغْي ــا َمريًئ  َهنيًئ

 

َة من أعراِضنا مـا اْسـتَ   َحلَِّت لَِعزَّ

ِريك. ويقال دَخَل يف الَخَمر،   قال الخليل: والمسَتْخَمر بلغة ِحْمَير: الشَّ

ئُب ونحوُه. قال:  وهي َوْهَدُة يختفي فيها الذ 

ــْيًرا ــحاكَُ  َس ــُد والضَّ ــا َزي  أال ي

 

ــِق  ــَر الَطري ــا َخَم ــد جاوْزُتم  فق

ًة طي بة وَخَمَرًة، ويقال اخَتَمَر الط يُب، واْخَتَمَر الَعجين. ووجدت منه ُخْمرَ  

ِري ُأمَّ عامِِر(، وهي 
وهو الّرائحة. والمخاَمرة: المقاَربة. ويف المثل: )خامِ

نَْفرى: بع. وقال الشَّ  الضَّ

مُ  ــرَّ ــي ُمَح
ــدفِنُوين إنَّ دْفنِ ــال ت  ف

 

ِري أمَّ عـامرِ 
 عليُكْم ولكن َخـامِ

ِري ُأمَّ عامر(. والخُ  
ْمرة: شيُء من الط يب أي اتُرُكوين لِلَّتِي يقال لها: )خامِ

غيرة.  ادة الصَّ ي به المرأُة على وجهها ليحُسن به لوُنها. والُخْمرة: الّسجَّ
َتطَّلِ

 ويف الحديث: )أنه كان يسجُد على الُخْمرة(.
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ومما شذَّ عن هذا األصل االستخمار، وهو االستعباد؛ يقال استخمرت 

ْخَمر قوًما(، أي استعَبَدهم. فالًنا، إذا استعبدَته. وهو يف حديث ُمعاذ: )من استَ 

 انتهى

 وسيأيت الكالم على أحكام البيض بتوسع يف غير هذا الموطن.

(: 29/ 3) الشرح الممتع على زاد المستقنع قال الشيخ ابن العثيمين يف

قوله: )ولبنُها(، لبن الميتة نجس، وإن لم يتغيَّر هبا؛ ألنه مائع القى نجًسا 

س به، كما لو سقطت في ه نجاسة ـ وإال فهو يف الحقيقة منفصل عن الميتة فتنجَّ

ا ماتت صارت نجسًة، فيكون قد القى  قبل أن تموت ـ لكنهم قالوا: إهنا لمَّ

س بذلك.  نجاسًة فتنجَّ

واختار شيخ اإِلسالم أنَّه طاهر بناًء على ما اختاره من أن الشيء ال ينجس 

 يتة، وما أشبه ذلك فهو طاهر.إال بالتغيُّر، فقال: إِن لم يكن متغي ًرا بدم الم

والذي يظهر لي رجحانه يف هذه المسألة هو المذهب؛ ألنَّه وإن انفصل 

رع قبل أن تموت فإنه يسير بالنسبة إلى ما القاه من النَّجاسة؛  واجتمع يف الضَّ

ألهنا محيطة به من كل جانب، وهو يسير، ثم إن الذي يظهر سريان ُعفونة 

ة دفع النَّجاسة عنه.الموت إلى هذا اللَّبن؛   ألنه ليس كالماء يف ُقوَّ

والمذهب، وإن كان فيه َنَظر من حيث قاعدة: أن ما ال يتغيَّر بالنَّجاسة 

فليس بنجس، وهذه قاعدة عظيمة محكمة، لكن األخذ به هنا من باب 
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َمْت َعَلْيُكُم الَمْيَتُة﴾االحتياط، وأيًضا بعموم قوله تعالى:   [،7]المائدة: ﴿ُحر 

رع قد يكون داخاًل يف هذا العموم. او  هاللَّبن يف الضَّ

 القول يف أبوال الحيوانات

 أما نجاسة بول اآلدمي وروثه باإلجماع.

(: أما نجاسة بول اآلدمي وغائطه فباألدلة 75) الدراري قال الشوكاين يف

الصحيحة المفيدة للقطع بذلك بل نجاستهما من باب الضرورة الدينية كما 

لى من له اشتغال باألدلة الشرعية وبما كان عليه األمر يف عصر ال يخفى ع

 النبوة وال يقدح يف ذلك التخفيف يف تطهيرهما يف بعض األحوال.

إَِذا َوطَِد اأْلََذى »أما الغائط فكما يف حديث أبي هريرة أن رسول اهلل قال: 

ْيِه َفُطُهوُرُهَما التَُّراُب  والحاكم والبيهقي وقد رواه أبوداود وابن السكن  «بُِخفَّ

 اختلف فيه على األوزاعي.

وأخرج أحمد وأبوداود والحاكم وابن حبان من حديث أبي سعيد أن 

إَِذا َجاَء َأَحُدُكُم الَمْسِجَد َفْلَيْقلِْب َنْعَلْيِه َوْلَينُْظْر فِيِهَما َفإِْن َرَأى َخَبًثا »النبي قال: 

وقد اختلف يف وصله وإرساله ورجح  «فِيِهَما َفْلَيْمَسْحُه بِاأْلَْرِض ُثمَّ ْلُيَصل  

 الموصول. العلل أبوحاتم يف
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ُرُه َما َبْعَدهُ »وأخرج أهل السنن عن أم سلمة مرفوًعا بلفظ:  وعن  «ُيَطه 

أنس عند البيهقي بسند ضعيف بنحوه وكذلك عن امرأة من بني عبداألشهل 

ذلك ال يخرجه عن عند البيهقي أيًضا فإن جعل الرتاب مع المسح مطهًرا ل

كونه نجًسا بالضرورة إذ اختالف وجه التطهير اليخرج النجس عن كونه 

 نجًسا.

وأما التخفيف يف تطهير البول فكما ثبت أن النبي أمر بأن يرا  على بول 

األعرابي ذنوًبا من ماء وهو يف الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة 

 هوأنس. ا

  هذه المسألة.وما قرره الشوكاين هو الصحيح يف

 أما غائط وبول بقية الحيوان فالخالف فيه حاصل.

(: وأما ما عدا غائط اآلدمي وبوله من 73) الدراري قال الشوكاين يف

األبوال واألزبال فلم يحصل االتفا  على شيء يف شأهنا واألدلة مختلفة 

فورد يف بعضها ما يدل على طهارته كأبوال اإلبل فإنه ثبت يف الصحيحين 

غيرهما أن النبي أمر العرنين بأن يشربوا من أبوال اإلبل ومن ذلك حديث: و

وهو حديث ضعيف أخرجه الدارقطني من  «اَل َبْأَس َبَبْوِل َما ُيْؤَكُل َلحُمهُ »

ا.  حديث جابر والرباء ويف إسناده عمرو بن الحصين العقلي وهو ضعيف جدًّ

وغيره أنه قال: يف  وورد ما يدل على نجاسة الروث كما أخرجه البخاري
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والركس النجس وقد نقل التيمى أن الروث مختص بما  «إِنََّها ِرْكُس »الروثة: 

إِنََّها ِرْكُس »يكون من الخيل والبغال والحمير ولكنه زاد ابن خزيمة يف روايته: 

واليخفى عليك أن األصل يف كل شيء أنه طاهر ألن القول  «إِنََّها َرْوَثُة ِحَمارٍ 

ستلزم تعبدالعباد بحكم من األحكام واألصل عدم ذلك والرباءة بنجاسته ي

قاضية بأنه ال تكليف بالمحتمل حتى يثبت ثبوتا ينقل عن ذلك وليس من 

أثبت األحكام المنسوبة إلى الشرع بدون دليل بأقل إثما ممن أبطل ما قد ثبت 

و من دليله من األحكام فالكل إما من التقول على اهلل تعالى بما لم يقل أ

 هإبطال ما قدم شرعه لعباده بال حجة. ا

 -(: َواْلَبْوُل ُكلُُّه مِْن ُكل  َحَيَواٍن 375-3/373) المحلى وقال ابن حزم يف

ا ُيْؤَكُل َلْحُمُه َأْو اَل ُيْؤَكُل َلْحُمُه َنْحُو َما َذَكْرَنا َكَذلَِك،  إْنَساٍن َأْو َغْيِر إْنَساٍن، مِمَّ

َكُل َلْحُمُه َأْو اَل ُيْؤَكُل َلْحُمُه، َفُكلُّ َذلَِك َحَراُم َأْكُلُه َوُشْرُبُه إالَّ َأْو مِْن َطاِئٍر ُيؤْ 

َهاَرِة  لَِضُروَرِة َتَداٍو َأْو إْكَراٍه َأْو ُجوٍع َأْو َعَطٍش َفَقْط َوُفِرَض اْجتِنَاُبُه فِي الطَّ

ُظ مِنُْه إالَّ  اَلِة إالَّ َما اَل ُيْمكُِن التََّحفُّ َباِب  َوالصَّ بَِحَرٍج َفُهَو َمْعُفِو َعنُْه َكَونِيِم الذُّ

ا ُيْؤَكُل  ُه َنِجُس، َسَواُء َكاَن مِمَّ ا اْلَبْوُل َفُكلُّ َوَنْجِو اْلَبَراِغيِث. َوَقاَل َأُبوَحنِيَفَة: َأمَّ

ا اَل ُيْؤَكُل َلْحُمُه، إالَّ َأنَّ َبْعَضُه َأْغَلُظ َنَجاَسًة مِنْ  مَّ
َبْعٍض، َفَبْوُل ُكل   َلْحُمُه َأْو مِ

ُس  -مِْن َفَرٍس َأْو َشاٍة َأْو َبِعيٍر َأْو َبَقَرٍة َأْو َغْيِر َذلَِك  -َما ُيْؤَكُل َلْحُمُه  اَل ُينَج 

ُس ِحيَنِئٍذ َوُتَعاُد مِنُْه  يًرا َفاِحًشا َفُينَج 
اَلُة، إالَّ َأْن َيُكوَن َكثِ نُْه الصَّ

الثَّْوَب َواَل ُتَعاُد مِ

ا.الصَّ   اَلُة َأَبًدا. َوَلْم َيُحدَّ َأُبوَحنِيَفَة فِي الَمْشُهوِر َعنُْه فِي اْلَكثِيِر َحدًّ
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ُه َأُبوُيوُسَف بَِأْن َيُكوَن ِشْبًرا فِي ِشْبٍر. َقاَل: َفَلْو َباَلْت َشاُة فِي بِْئٍر َفَقْد  َوَحدَّ

ا َبْوُل اإْلِ  َسْت َوُتنَْزُح ُكلَُّها. َقاُلوا: َوَأمَّ ْنَساِن َوَما اَل ُيْؤَكُل َلْحُمُه َفاَل ُتَعاُد مِنُْه َتنَجَّ

، َفإِْن َكاَن 
 
ْرَهِم اْلَبْغلِي ُس الثَّْوَب، إالَّ َأْن َيُكوَن َأْكَثَر مِْن َقْدِر الد  اَلُة َواَل ُينَج  الصَّ

اَلُة َأَبًدا  نُْه الصَّ
َس الثَّْوَب َوُأِعيَدْت مِ   َفإِْن َكانَ  -َكَذلَِك َنجَّ

 
ْرَهِم اْلَبْغلِي َقْدَر الد 

اَلُة، َوُكلُّ َما َذَكْرَنا  ِس الثَّْوَب َوَلْم ُتَعْد مِنُْه الصَّ  -َقْبُل َوَبْعُد  -َفَأَقلَّ َلْم ُينَج 

ْوُث َفإِنَُّه َسَواُء ُكلَّ  ا الرَّ ي ُكل  َذلَِك. َقاَل: َوَأمَّ
ُه َفاْلَعْمُد ِعنَْدُهْم َوالن ْسَياُن َسَواُء فِ

ا اَل ُيْؤَكُل َلْحُمُه مِْن َبَقٍر َكاَن َأْو مِْن َفَرٍس َأْو مِْن  مَّ
ا ُيْؤَكُل َلْحُمُه َأْو مِ َكاَن مِمَّ

ِحَماٍر َأْو َغْيِر َذلَِك، إْن َكاَن فِي الثَّْوِب مِنُْه َأِو النَّْعِل َأِو اْلُخف  َأِو اْلَجَسِد َأْكَثُر 

ْرَهِم اْلَبغْ  ْرَهِم مِْن َقْدِر الد  اَلُة َوَأَعاَدَها َأَبًدا. َوإِْن َكاَن َقْدَر الد  : َبَطَلِت الصَّ  
لِي

بِِل َأِو    َفَأَقلَّ َلْم َيُضرَّ َشْيًئا، َفإِْن َوَقَع فِي اْلبِْئِر َبْعَرَتاِن َفَأَقلُّ مِْن َأْبَعاِر اإْلِ
اْلَبْغلِي

ْوِث الَمْذُكوِر فِي اْلُخف  َوالنَّْعِل َأْكَثُر مِْن اْلَغنَِم َلْم َيُضرَّ َشْيًئا، َفإِْن َكاَن مَِن  الرَّ

، َوإِْن َكاَن َرْطًبا َلْم ُيْجِز فِيِه إالَّ  ْرَهِم، َفإِْن َكاَن َيابًِسا َأْجَزَأ فِيِه اْلَحكُّ َقْدِر الد 

ْوِث َبْوُل َلْم ُيْجِز فِيِه إالَّ اْلَغْسُل  َيبَِس َأْو َلْم َيْيَبْس. اْلَغْسُل، َفإِْن َكاَن َمَكاَن الرَّ

ْيِر الَِّذي ُيْؤَكُل َلْحُمُه َأْو اَل ُيْؤَكُل َلْحُمُه  َقاَل َفإِْن َصلَّى َوفِي َثْوبِِه مِْن ُخْرِء الطَّ

اَلُة، إالَّ َأْن َيُكوَن َكثِيًرا  نُْه الصَّ
ْرَهِم َلْم َيُضرَّ َشْيًئا َواَل ُأِعيَدْت مِ ْن َقْدِر الد 

َأْكَثُر مِ

اَلُة إالَّ َأْن َيُكوَن ُخْرَء َدَجاٍج، َفإِنَُّه َمْن َصلَّى َوفِي َثْوبِِه َأْكَثُر فَ  اِحًشا َفُتَعاُد مِنُْه الصَّ

اَلَة َأَبًدا، َفَلْو َوَقَع فِي الَماِء ُخْرُء َحَماٍم َأْو ُعْصُفوٍر َلْم  ْرَهِم َأَعاَد الصَّ مِْن َقْدِر الد 
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ُه َشْيًئا. َوَقاَل  ا َبْوُل َما اَل َيُضرَّ . َوَأمَّ ُزَفُر: َبْوُل ُكل  َما ُيْؤَكُل َلْحُمُه َطاِهُر َكُثَر َأْم َقلَّ

 ُيْؤَكُل َلْحُمُه َوَنْجُوُه َوَنْجُو َما ُيْؤَكُل َلْحُمُه َفُكلُّ َذلَِك َنَجُس.

ا ُيْؤَكُل َلْحُمُه َوَقاَل َمالُِك: َبْوُل َما اَل ُيْؤَكُل َلْحُمُه َوَنْجُوُه َنِجُس، َوَبْوُل مَ 

َوَنْجُوُه َطاِهَراِن إالَّ َأْن َيْشَرَب َماًء َنِجًسا َفَبْوُلُه ِحيَنِئٍذ َنِجُس، َوَكَذلَِك َما َيْأُكُل 

َجاُج مِْن َنَجاَساٍت َفُخْرُؤَها َنِجُس. َوَقاَل َداُود: َبْوُل ُكل  َحَيَواٍن َوَنْجُوُه   -الدَّ

ْنَساِن َوَنْجَوُه َفَقْط َفُهَما  -ْؤَكْل ُأِكَل َلْحُمُه َأْو َلْم يُ  َفُهَو َطاِهُر، َحاَشا َبْوَل اإْلِ

ْرَنا بِِه. ا ِذي َصدَّ ُّ مِْثَل َقْولِنَا الَّ
افِِعي  هَنَجَساِن. َوَقاَل الشَّ

وما قرره الشوكاين واختاره داود؛ هو الحق الذي تدل عليه األدلة، وما 

 ها حجة، واهلل أعلم.سوى ذلك فأقوال مجردة ال تقوم بمثل
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 حكم القندس

 قال الناَم:

ــْروُ  -95 ــُه اْلَف ــَبُس مِنْ ــُدٍس ُيْل  َكُقنْ

 

ـــْرُووا  ـــْم َي ـــَحاُبنَا َل ـــُه َأْص   َوِحلَّ

اَلِح َأْقَفـَل اْلَجَواَبـا -96   َواْبُن الصَّ

 

ــــا   ــــِه اَل ُيَعاَب ــــكَّ فِي ــــِه َش  َعَلْي

 هْ َواأْلَْشَبُه اْلِحلُّ بَِطْرِد اْلَقاِعـدَ  -93 

 

ــَدْه   ــاٍب َكاِئ ــَوى بِنَ ــْن َيْق ــْم َيُك  إِْن َل

 َوَفْرَوُه اْلَبْسُه َعَلى ِجْلِد اْلَبَدنْ  -97 

 

َرْن   َنا َعنَْك الـدَّ  َوَصل  َواْتُرْك فِي الدُّ

 الشرح: 

هذا أول الشروع يف التفصيل، وبدأ بحكم القندس، وهو: حيوان قارض 

نب طويل مفلطح وغشاء بين أصابع من الفصيلة القندسية، كث الفراء، له ذ

 رجليه يستعين به على السباحة، وهو المشهور بكلب الماء.

(: وقال يف عجائب المخلوقات: 3/737) حياة الحيوان قال الدميري يف

كلب الماء معروف، وهو حيوان مشهور يداه أطول من رجليه يلطخ بدنه 

معاءه ويأكلها، ثم بالطين، فيحسبه التمساح طينا، ثم يدخل جوفه فيقطع أ

 يمز  بطنه ويخرج.

 وتضمنت األبيات عدة فوائد:
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 حكم لبس فراء القندس:

أن القندس يجوز لبس فروه، وهو جلده المغطى بالشعر،  الفائدة األولى:

وهذا اللبس لفروه هل هو على أنه حالل أم على أن اإلهاب إذا دبغ فقد طهر 

خالفية بين العلماء، نذكر  حتى لو كان من جلود المحرمات وهذه المسألة

 ملخصها هنا.

 أقوال أهل العلم يف دباغ جلود الميتة:

 :سبعة أقوالاختلف العلماء يف هذه المسألة إلى 

أنه يطهر بالدابغ جميع جلود الميتة إال الكلب والخنزير، والمتوّلد  األول:

شياء من أحدهما، ويطهر بالدباغ َاهر الجلد وباطنه، ويجوز استعماله يف األ

اليابسة والمائعة وهذا مذهب الشافعي واستدل باستثناء الخنزير بقوله تعالى: 

 وقاس الكلب عليه بجامع النجاسة. [،335]األنعام:﴿َفإِنَُّه ِرْجُس﴾

أنه ال يطهر شيء من جلود الميتة بالدباغ، وهذا القول اشهر  الثاين:

بن عكيم  اهللالروايتين عن أحمد ورواية عن مالك واستدلوا بحديث عبد

 .«اَل َتنَْتِفُعوا مَِن الَمْيَتِة بِإَِهاٍب َواَل َعَصٍب »مرفوًعا: 

( وعائشة 733برقم) األوسط وهذا القول أيًضا مروي عن عمر كما يف

 وغيرهم.
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أنه يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم وال يطهر غيره، قال النووي:  الثالث:

بن راهويه، واستدلوا  وإسحا وهو مذهب األوزاعي وابن المبارك أبي ثور 

وهو صحيح، قالوا فجعل الدباغ يف األهب  ،«َذَكاُة الَمْيَتِة ِدَباُغَها»بحديث: 

كالذكاة، قالوا والذكاة المشبهة هبا ال يحّل غير المأكول، فكذلك المشبه ال 

يطهر جلد غير المأكول، وهذا إن سلم ال ينفي ما استفيد من األحاديث العامة 

 غيره.للمأكول و

 يطهر جلود جميع الميتات إال الخنزير، وهذا مذهب أبي حنيفة. الرابع:

يطهر جميع جلود الميتة إال أنه يطهر َاهره دون باطنه، فال  الخامس:

 ينتفع به يف المائعات وهو مذهب مالك المشهور، وهو تفصيل ال دليل عليه.

، وهو مذهب يطهر الجميع إال الكلب والخنزير َاهًرا وباطنًا السادس:

 داود وأهل الظاهر وهو قول أبي يوسف، ورواية عن مالك.

أنه ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ، ويجوز استخدامها يف  السابع:

المائعات واليابسات، قال النووي: وهو مذهب الزهري وهو وجه شاذ 

لبعض أصحابنا ال تعرج عليه وال التفات إليه.
(1)
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فتح العالم يف  ( ط: ابن الجوزي، وانظر975-3/977) النيل ذكر هذه األقوال الشوكاين يف (3)

 (.377-9/922) شرح اإلمام بأحاديث األحكام ( و73-3/76) دراسة أحاديث بلوغ المرام
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ذكر خرب  هذه األقوال بتبويبات فقال: وسطاأل وقد سا  ابن المنذر يف

مجمل على رسول اهلل يف إثبات الطهارة لألهب بالدباغ، واستدل بما رواه 

َما إَِهاٍب ُدبَِغ َفَقْد َطُهرَ »( عن ابن عباس: 766مسلم) إَِذا ُدبَِغ »، ويف رواية: «َأيُّ

َهاُب َفَقْد َطُهرَ   .«ِدَباُغَها ُطُهوُرَها»، ويف لفظ: «اإْلِ

وكل هذه األحاديث صحيحة وال مطعن فيها، وهي ما ُيرتجح هبا القول 

 السادس مما تقدم ذكره.

: «اَل َتنَْتِفُعوا مَِن الَمْيَتِة بِإَِهاٍب َواَل َعَصٍب »بن عكيم:  أما خرب عبداهلل

 (، والنسائي يف7237(، وابن ماجه )3392(، والرتمذي )3393أخرجه أبوداود )

 (.3535) الكربى

بن  أعل الحديث باالضطراب وقال الرتمذي ويروى عن عبداهللوقد 

عكيم عن أشياخ لهم هذا الحديث وليس العمل على هذا عند أكثر أهل 

 العلم.

( يف كتاب الدباغ هذه األقوال 373-9/773) األوسط وذكر ابن المنذر يف

 واألحاديث واآلثار لمن أراد االستزادة.

نه يجوز اإلنتفاع بجلود جميع الميتات والراجح من هذه األقوال جميعها أ

َهاُب َفَقْد َطُهرَ »إذا دبغ لعموم حديث النبي صلى اهلل عليه وسلم:  ، «إَِذا ُدبَِغ اإْلِ

 [.63]مريم:﴿ َوَما َكاَن َربَُّك َنِسيًّا ﴾
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ُر، َوَلْم ُيَعاِرْض 3/973) النيل قال الشوكاين يف َباَغ ُمَطه  (: َفاْلَحقُّ َأنَّ الد 

اِديَثُه ُمَعاِرُض مِْن َغْيِر َفْرٍ  َبْين َما ُيْؤَكُل َلْحَمُه َوَما اَل ُيْؤَكُل َوُهَو َمْذَهُب َأَح 

ْنتَِفاِع بُِجُلوِد الَمْيَتِة 
ِ
ْن َقاَل بَِذلَِك َيْعنِي َجَواَز اال : َومِمَّ ُّ

اْلُجْمُهوِر، َقاَل اْلَحاِزمِي

ْبُن َأبِي اْلَحَسِن  ْبُن َأبِي َرَباٍح َواْلَحَسنُ  َعَطاءُ ْبُن الُمَسي ِب وَ  اْبُن َمْسُعوٍد َوَسِعيدُ 

 َوَسالُِم َيْعنِي اْبَن َعْبِداهلل
ُّ
ْعبِي اُك   ِ َوالشَّ حَّ ّ َوَقَتاَدُة َوالضَّ

َوإِْبَراِهيُم النََّخِعي

 ْبُن َسِعيٍد اأْلَْنَصاِريُّ َوَمالُِك َواللَّْيُث َواأْلَ  ْبُن ُجَبْيٍر َوَيْحَيى َوَسِعيدُ 
ُّ
ْوَزاِعي

 َوَأْصَحاُبُه َوإِْسَحاُ  
ُّ
افِِعي َوالثَّْوِريُّ َوَأُبوَحنِيَفَة َوَأْصَحاُبُه َواْبُن الُمَباَرِك َوالشَّ

ِة َكَما َسَيْأتِي. ا اِهِريَّ ، َوَهَذا ُهَو َمْذَهُب الظَّ ُّ
 هاْلَحنَْظِلي

 وقد قدمنا القاعدة على أن األصل يف غير العبادات اإلباحة.
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 جلود السباعحكم 

أطرد  ،«ِدَباُغَها ُطُهوُرَها»من ذهب إلى عموم حديث ابن عباس السابق: 

القاعدة يف جلود السباع؛ ومن فر  بقوله: إن اإلهاب إنما هو يف جلود 

الميتات من األنعام، أطلق التحريم أيًضا يف جلود السباع واستدل من قال 

أبي المليح عن أبيه قال:  بتحريم جلود السباع مطلًقا دبغت أم ال، بحديث

 األوسط هنى رسول اهلل عن جلود السباع أن تفرتش. أخرجه ابن المنذر يف

 الكربى (، والنسائي يف3337(، والرتمذي )3392(، وأخرجه أبوداود )727)

( من طريق شعبة عن أبي 3333( وسنده صحيح. لكن أخرجه الرتمذي )3532)

 المليح مرساًل، وقال هذا أصح.

(، 725) األوسط ( ومن طريقه ابن المنذر يف933عبدالرزا )وأخرج 

( عن قتادة عن أبي شيخ الهنائي 2736) الكربى (، والنسائي يف3323وأبوداود)

بن أبي سفيان قال: هل تعلمون أن رسول اهلل هنى  بن خلدة أن معاوية خيوان

ى أن عن كذا وكذا وعن ركوب جلود النمور؟ قالوا نعم، قال: فتعلمون أنه هن

يقرن بين الحج والعمرة؟ فقالوا: أما هذا فال فقال أما إهنا معهن ولكنكم 

 نسيتم.

 وهذا حديث صحيح اإلسناد.
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، َواَل »( بلفظ: 7676(، وابن ماجه)3392وأخرجه أبوداود) اَل َتْرَكُبوا الَخزَّ

 وسنده صحيح. «النَِّمارَ 

 (:3/933) النيل قال الشوكاين يف

َتَعاَلى َعَلى َأنَّ ُجُلوَد  -رحمه اهلل –اْسَتَدلَّ بَِها الُمَصن ُف  َوَأَحاِديُث اْلَباِب 

 :
ُّ
ْنتَِفاُع بَِها. َوَقِد اْخُتلَِف فِي ِحْكَمِة النَّْهِي َفَقاَل اْلَبْيَهِقي

ِ
َباِع اَل َيُجوُز اال الس 

 َ
ِ
ْعِر أل  َوَقَع لَِما َيْبَقى َعَلْيَها مَِن الشَّ

َ
ُر فِيِه. َوَقاَل ُيْحَتَمُل َأنَّ النَّْهي َباَغ اَل ُيَؤث  نَّ الد 

َْجِل 
ِ
 أل
َ
َْجِل النََّجاَسِة َأْو َأنَّ النَّْهي

ِ
ا َلْم ُيْدَبْغ مِنَْها أل َ َعمَّ

َغْيُرُه: ُيْحَتَمُل َأنَّ النَّْهي

ْستِْداَلل بَِأَحاِديِث اْلبَ 
ِ
ا اال َرِف َواْلُخَياَلِء، َوَأمَّ اِب َعَلى َأنَّ َأنََّها َمَراِكُب َأْهِل السَّ

َصُة لأِْلََحاِديِث اْلَقاِضَيِة بَِأنَّ  َباِع بِنَاًء َعَلى َأنََّها ُمَخص  ُر ُجُلوَد الس  َباَغ اَل ُيَطه  الد 

ُد النَّْهِي َعِن  يَها ُمَجرَّ
َنَّ َغاَيَة َما فِ

ِ
اِهٍر، أل ََ ُر َعَلى اْلُعُموِم َفَغْيُر  َباَغ ُمَطه  الد 

ُكوِب َعَليْ  َها َواْفتَِراِشَها َواَل ُماَلَزَمَة َبْيَن َذلَِك َوَبْيَن النََّجاَسِة َكَما اَل ُماَلَزَمَة الرُّ

َهاَرِة  َهِب َواْلَحِريِر َوَنَجاَستِِهَما َفاَل ُمَعاَرَضَة َبْل ُيْحَكُم بِالطَّ َبْيَن النَّْهِي َعِن الذَّ

ُكوِب َعَلْيَها َونَ  َباِغ َمَع َمنِْع الرُّ ْحِوِه َمَع َأنَُّه ُيْمِكُن َأْن ُيَقاَل: إنَّ َأَحاِديَث َهَذا بِالد 

اْلَباِب َأَعمُّ مِْن َأَحاِديِث اْلَباِب الَِّذي َبْعَدُه مِْن َوْجٍه لُِشُمولَِها لَِما َكاَن َمْدُبوًغا 

َباِع، َوَما َكاَن َغْيَر َمْدُبوٍغ. ا  همِْن ُجُلوِد الس 

 (:9/373) األوسط قال ابن المنذر يف
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َثنَا إِْسَحاُ   َباِع إَِذا ُدبَِغْت َطاِئَفُة، َحدَّ َصْت فِي ُجُلوِد الس  ْبُن إِْبَراِهيَم،  َوَرخَّ

اِج  اِ ، َعْن ُحَمْيٍد، َعِن اْلَحجَّ زَّ ْبِن َأْرَطاةَ  َعْن َعْبِدالرَّ
(1)

َبْيِر،  ي َأُبوالزُّ
، َقاَل َأْخَبَرنِ

َباِع إَِذا ُدبَِغْت. َوَقاَل  ِ ْبَن َعْبِداهلل َأنَُّه َسِمَع َجابَِر  َيُقوُل: اَل َبْأَس بُِجُلوِد الس 

ُّ فِي ُجُلوِد النُُّموِر: ِدَباُغَها َطُهوُرَها. َوَقاَل اْلَحَسُن اْلَبْصِريُّ فِي ُجُلوِد 
النََّخِعي

َماِد َواْلِمْلِح َذلَِك ِدَباُغَها، َوَلْم َيَر بَِبْيعِ  ينَا َعِن اْبِن النُُّموِر: ُتْدَبَغ بِالرَّ َها َبْأًسا. َوُرو 

ُصوا  ْبِن َعْبِداْلَعِزيِز َوُعْرَوةَ  ِسيِريَن َوُعَمرَ  َبْيِر َواْلَحَسِن اْلَبْصِري  َأنَُّهْم َرخَّ ْبِن الزُّ

 
َ
ْهِريُّ فِي ُجُلوِد النُُّموِر َوُرِئي َص الزُّ َرِة. َوَرخَّ ُروِج الُمنَمَّ ُكوِب َعَلى السُّ فِي الرُّ

 َقَلنُْسَوُة فِيَها َثَعالُِب. َوَقاَل اللَّْيُث َعلَ 
 
ْبُن َسْعٍد: اَل َبْأَس  ى إِْبَراِهيَم النََّخِعي

 هبُِجُلوِد الَمْيَتِة إَِذا ُدبَِغْت َأْو ُمل َحْت. ا

 وعلى هذا ينبني القول بالصالة يف جلود السباع.

اُروَن َيُقوُل: ُيِعيُد َمْن ْبُن هَ  (: َوَكاَن َيِزيدُ 377) األوسط قال ابن المنذر يف

ْبُن َحنَْبٍل َوإِْسَحاُ  َوَأُبوَثْوٍر،  َصلَّى فِي ُجُلوِد الثََّعالِِب. َوَكِرَه َذلَِك َأْحَمدُ 

َباِع َفَكِرَه َذلَِك لَِما َجاَء فِيِه مَِن  اَلِة َعَلى ُجُلوِد الس  ُّ َعِن الصَّ
َوُسِئَل اأْلَْوَزاِعي

ينَا َهَذا اْلَحِديِث َوفِيِه َقوْ  َ فِي ُجُلوِد الثََّعالِِب، ُرو 
ُل َثاٍن، َوُهَو إَِباَحُة َأْن ُيَصل ي

ْأِي إَِذا ُدبَِغْت  ، َوبِِه َقاَل اْلَحَسُن اْلَبْصِريُّ َوَأْصَحاُب الرَّ  
ْعبِي اْلَقْوَل َعِن الشَّ

اَلَة فِيَها، َهذَ  َصْت َطاِئَفُة فِي ُلْبِسَها َوَكِرَهِت الصَّ ْبِن ُجَبْيٍر  ا َقْوُل َسِعيدِ َوَرخَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ضعيف ومدلس.  (3)
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يَنا َمْعَنى َذلَِك َعْن  َواْلَحَسِن اْلَبْصِري  َواْلَحَكمِ  ْبِن ُعَتْيَبَة َوَمْكُحوٍل، َوُرو 

 
 
 هْبِن اْلُحَسْيِن َوَأبِي اْلَعالَِيِة َواهلُل َأْعَلُم. ا َعلِي

 الصحيح هو جواز اللبس والصالة تعميًما للحكم وإنما النهي :أقول

للجلوس عليها واهلل أعلم على الكراهة لما تجر إليه من الكرب وغيره، وهبذا 

 يكون قول المصنف:

 َوَفْرَوُه اْلَبْسـُه َعَلـى ِجْلـِد اْلَبـَدنْ 

 

ــَك  َنا َعنْ ــدُّ ــي ال ــُرْك فِ َوَصــل  َواْت

َرنْ   الـــــــــــــــــــــــــــــدَّ

 

بعد أن تقدم حكمه عند المؤلف أنه حالل، وحكم جلده تابع له، وإما أن 

اًما وجلده طاهًرا بسبب دبغه؛ لعموم ما تقدم من األحاديث، فجاز يكون حر

﴿َيا َبنِي آَدَم ُخُذوا ِزينََتُكْم لبسه وجازت الصالة فيه؛ لعموم قول اهلل تعالى: 

ِعنَْد ُكل  َمْسِجٍد َوُكُلوا َواْشَرُبوا َواَل ُتْسِرُفوا إِنَُّه اَل ُيِحبُّ 

 [.73]األعراف:الُمْسِرفِيَن﴾

الدرن هو الوسخ، ففي صحيح  )واترك يف الدنا عنك الدرن(: وقوله:

( عن أبي هريرة أن رسول اهلل قال ويف حديث بكر أنه سمع 663مسلم: )

رسول اهلل يقول: أرأيتم لو أن هنرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس 

مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا ال يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل 

ترك الصالة يف  الخمس يمحو اهلل هبن الخطايا، ومراد المؤلفالصلوات 

:  الثياب غير الطاهرة؛ ألن من شروط الصالة إزالة النجاسة، قال اهلل
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ْر﴾ وهذه اآلية عامة يف طهارة الباطن والظاهر طهارة  [:3]المدثر:﴿َوِثَياَبَك َفَطه 

 اس.الباطن من الشرك وطهارة الثياب والبدن من األوساخ واألنج

 ومن لم يجد إال ثوبا نجًسا، هل يجوز له أن يصلي فيه؟

ُجِل اَل َيِجُد إِالَّ َثْوًبا 9/972) األوسط قال ابن المنذر يف ي الرَّ
(: َواْخَتَلُفوا فِ

َنِجًسا َفَقاَلْت َطاِئَفُة: ُيَصل ي فِيِه َواَل ُيَصل ي ُعْرَياًنا َهَذا َقْوُل َمالٍِك َوَماَل إَِلى َهَذا 

 َوَقاَلْت َطاِئَفُة: ُيَصل ي ُعْرَياًنا َواَل ُيَصل ي فِي الثَّْوِب النَِّجِس َهَذا الْ 
ُّ
َقْوِل الُمَزنِي

ْأِي فِي َرُجٍل َصلَّى ُعْرَياًنا اَل َيْقِدُر    َوَأبِي َثْوٍر َوَقاَل َأْصَحاُب الرَّ
افِِعي َقْوُل الشَّ

ِضِه َدُم َقاَل: ُيَصل ي فِيِه َوإِْن َكاَن َمْمُلوًءا َدًما َعَلى َثْوٍب َنظِيٍف َوَمَعُه َثْوُب فِي َبعْ 

َقاَل: َوإِنَّ َصلَّى ُعْرَياًنا ُيْجِزيِه َوإِنَّ َصلَّى فِي الثَّْوِب ُيْجِزيِه َوُهَو َقْوُل َأبِي َحنِيَفَة 

 ُعْرَياًنا َوإِنْ 
َ
ُد: اَل ُيْجِزيِه َأْن ُيَصل ي َكاَن الثَّْوُب َمْمُلوًءا  َوَأبِي ُيوُسَف، َوَقاَل ُمَحمَّ

ُجِل َيُكوُن َمَعُه َثْوَباِن َأَحُدُهَما َنَجُس  ي الرَّ
 فِيِه َواْخَتَلُفوا فِ

َ
َدًما إاِلَّ َأْن ُيَصل ي

ى َوُيْجِزيِه  َناَءْيِن النََّجِس َأَحُدُهَما َيَتَحرَّ
 َيُقوُل فِي الثَّْوَبْيِن َواإْلِ

ُّ
افِِعي َفَكاَن الشَّ

اَلُة  : اَل ُيَصل ي فِي َواِحٍد مِنُْهَما َوفِيِه َقْوُل الصَّ
 
بَِذلَِك َوفِي َقْوِل َأبِي َثْوٍر َوالُمَزن ي

ي َأَحِدِهَما ُثمَّ ُيِعيُدَها فِي الثَّْوِب اآْلَخِر َهَذا َقْوُل 
 فِ
َ
َثالُِث َوُهَو َأْن ُيَصل ي

اَلةِ  ي الصَّ
فِي َثْوٍب فِي َبْعِضِه َنَجاَسُة  َعْبِدالَملِِك الَماِجُشوِن َواْخَتَلُفوا فِ

َوالنََّجُس مِنُْه َعَلى اأْلَْرِض َوالَِّذي َعَلى الُمَصلَّى مِنُْه َطاِهُر َفَقاَلْت َطاِئَفُة: اَل 

 َواْعَتلَّ بَِأْن َيُزوَل َفَيَزوَل الثَّْوُب بَِزَوالِِه َوَكاَن َأُبوَثْوٍر 
ُّ
افِِعي ُيْجِزيِه َكَذلَِك َقاَل الشَّ
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ُقوُل: ُيْجِزيِه َصاَلُتُه َواَل َأْعَلُمُهْم َيْخَتلُِفوَن فِي اْلبَِساِط الَِّذي فِي َطَرٍف مِنُْه يَ 

اِهِر مِنُْه. ا اَلَة ُتْجِزي َعَلى الطَّ  هَنَجاَسُة َأنَّ الصَّ

والذي يظهر لي واهلل أعلم أنه يصلي يف الثوب النجس لقول اهلل عز  :أقول

﴿اَل ُيَكل ُف اهلُل َنْفًسا إِالَّ  [،36]التغابن:ا اْسَتَطْعُتْم﴾﴿َفاتَُّقوا اهلَل مَ  وجل:

 [.976]البقرة:ُوْسَعَها﴾

 من لم يعلم بنجاسة الثوب إال بعد الصالة: مسألة:

(: َواْخَتَلُفوا فِي الثَّْوِب ُيَصل ي فِيِه 972-7/973: ) األوسط قال ابن المنذر يف

اَلِة بِنََجاَسٍة َكاَنْت فِيِه َفَقاَلْت َطاِئَفُة: اَل إَِعاَدَة َعَلْيِه َهَذا الَمْرُء ُثمَّ َيْعَلُم َبْعَد الصَّ 

 
 
ْعبِي َقْوُل اْبِن ُعَمَر َوَعَطاٍء َواْبِن الُمَسي ِب َوَطاُوٍس َوَسالٍِم َوُمَجاِهٍد َوالشَّ

  َواْلَحَسِن َوَيْحَيى اأْلَْنَصاِري  َواأْلَوْ 
ْهِري  َوالنََّخِعي  َوإِْسَحاَ  َوَأبِي َوالزُّ

 
َزاِعي

 َثْوٍر.

َثنَا ُسَلْيَمانُ  -(373) ، نا بِْشرُ  َحدَّ
ُّ
،  ْبُن ُشَعْيٍب اْلَكْيَسانِي

ُّ
ْبُن َبْكٍر، نا اأْلَْوَزاِعي

َأْخَبَرنِي اْبُن ِشَهاٍب، َأْخَبَرنِي َسالُِم، َأنَّ اْبَن ُعَمَر: )َكاَن إَِذا َرَأى فِي َثْوبِِه َدًما 

 مِْن َصاَلتِِه( َوَأْوَجَبْت َوُهَو فِ 
َ
اَلِة اْنَصَرَف َحتَّى َيْغِسَلُه ُثمَّ ُيَصل ي َما َبِقي ي الصَّ

 َوَأْحَمُد، 
ُّ
افِِعي َعاَدَة َأُبوِقاَلَبَة َوالشَّ ْن َأْوَجَب َعَلْيِه اإْلِ مَّ

َعاَدَة َومِ َطاِئَفُة َعَلْيِه اإْلِ

،
َّ
َوفِيِه َقْوُل َثالُِث َوُهَو َأْن ُيِعيَد فِي اْلَوْقِت َوَلْيَس  َوَقاَل اْلَحَكُم: ُيِعيُد َأَحبُّ إَِلي
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َعَلْيِه إَِذا َخَرَج اْلَوْقُت َأْن ُيِعيَد َهَكَذا َقاَل َربِيَعُة َوَمالُِك، َوَقاَل اْلَحَسُن: ُيِعيُد. 

ِة َمْن َقاَل: اَل إَِعاَدَة َعَلْيِه مَِن اأْلَْخَباِر َخَبُر َأبِي  .َومِْن ُحجَّ  َسِعيٍد اْلُخْدِري 

(377)-  
ُّ
َثَنا َعلِي ادُ  َحدَّ ْبُن َسَلَمَة، َعْن َأبِي  ْبُن اْلَحَسِن، نا َأُبواْلَولِيِد، نا َحمَّ

ُيَصل ي إِْذ َوَضَع  ِ َنَعاَمَة، َعْن َأبِي َنْضَرَة، َعْن َأبِي َسِعيٍد، َقاَل: َبْينََما َرُسوُل اهلل

ا َقَضى َرُسوُل اهللَنْعَلْيِه َعْن َيَساِرِه َفخَ  َلَع اْلَقْوُم نَِعاَلُهْم َفَلمَّ
اَلَة َقاَل:  ِ  َما »الصَّ

إِنَّ ِجْبِريَل »َقاُلوا: َرَأْينَاَك َأْلَقْيَت َفَأْلَقْينَا: َقاَل:  «َحَمَلُكْم َعَلى إِْلَقاِء نَِعالُِكْم؟

الَمْسِجِد َفْلَينُْظْر فِي َنْعَلْيِه َفإِْن َرَأى َأْخَبَرنِي َأنَّ فِيِهَما َقَذًرا َفإِْن َجاَء َأَحُدُكْم إَِلى 

 .«فِيِهَما َقَذًرا َأْو َأًذى َفْلَيْمَسْحُهَما َوْلُيَصل ي فِيِهَما

دُ  -(372) َثنِي ُمَحمَّ ْبُن  ْبُن إِْسَماِعيَل، ثنا اْبُن ُفَضْيٍل، ثنا إِْسَحاُ   َوَحدَّ

، أنا إِْسَراِئيُل، َعنْ 
ُّ
ُلولِي ، َقاَل: ِ َأبِي إِْسَحاَ ، َعْن َعْلَقَمَة، َعْن َعْبِداهلل َمنُْصوٍر السَّ

ا َصلَّى َقاَل:  ِ َصلَّى بِنَا َرُسوُل اهلل فِي َنْعَلْيِه َفَخَلَعُهَما َفَخَلَع اْلَقْوُم نَِعاَلُهْم َفَلمَّ

ُتُهْم مَِن النََّظِر َأنَّ َوُحجَّ  «َأْخَبَرنِي ِجْبِريُل َأنَّ فِيِهَما َنتِنًا َفَخَلَعْتُهَما َفاَل َتْفَعُلوا»

َ فِي الثَّْوِب َعَلى َطاِهِر َما ُهَو ِعنَْدُه َأنَُّه َطاِهُر 
الَِّذي َيِجُب َعَلى الَمْرِء َأْن ُيَصل ي

َفِة َفَقْد  ْلَك الص 
َوَلْم ُيَكلَّْف فِي َذلَِك اْلَوْقِت َعلَِم َما َغاَب َعنُْه َفإَِذا َصلَّى َعَلى تِ

َعاَدِة َعَلْيِه َلْم ُيَجْز َأْن َأدَّى َما عَ  اِهِر َفإَِذا اْخَتَلُفوا فِي ُوُجوِب اإْلِ َلْيِه فِي الظَّ

ا َقْوُل َمْن َقاَل: ُيِعيُد فِي اْلَوْقِت َواَل ُيِعيُد إَِذا  ْختاَِلِف َفْرُض َوَأمَّ
ِ
ُيوِجَب بِاال

ا َأْن َيُكوَن َخَرَج اْلَوْقُت َفَلْيَس َيْخُلو َفاِعُل َعَلى َما َذَكْرَنا ْن َأَحِد َأْمَرْيِن إِمَّ
ُه مِ



 حكم جلود السباع

 

151 

 
ُمْؤِدًيا َما ُفِرَض َعَلْيِه َفاَل إَِعاَدَة َعَلْيِه فِي اْلَوْقِت َواَل َبْعَد ُخُروِج اْلَوْقِت، َأْو 

َعاَدِة فِي اْلَوْقِت  َوَبْعَد َيُكوُن َغْيَر ُمَصلٍّ َكَما ُأمَِر َفاَل ُبدَّ لَِمْن َحاَلُتُه َهِذِه مَِن اإْلِ

ُجُل ُثمَّ َرَأى فِي َثْوبِِه َنَجاَسًة َلْم َيُكْن  ُخُروِج اْلَوْقِت. َقاَل َأُبوَبْكٍر: َوإَِذا َصلَّى الرَّ

َعلَِم بَِها َأْلَقى الثَّْوَب َعْن َنْفِسِه َوَبنَى َعَلى َصاَلتِِه َفإِْن َلْم َيْعَلْم بَِها َحتَّى َفَرَغ مِْن 

اَلِة. َصاَلتِِه َفاَل إَِعادَ  َن الصَّ
ا َمَضى مِ َّ َلْم ُيِعْد مِمَّ

َة َعَلْيِه َيُدلُّ َعَلى َذلَِك َأنَّ النَّبِي

 ها

وقول من ذهب إلى عدم اإلعادة هو الحق، وباهلل التوفيق، ألنه حين  :قلت

 صلى كان متيقنًا للطهارة، والحمد هلل.

 بما ُيزال النجس: مسألة:

رتاب أو الحجارة وغيرها، أما الماء يزال النجس بالماء وهو األصل، وال

فإنه يزيل عين النجاسة، أما غير الماء فقد ال يزيل إال األثر، ومع ذلك لو أزال 

ُمْرَن َأْزَواَجُكنَّ َأْن َيْسَتِطيُبوا )النجس بالماء والحجارة فأمر طيب لحديث: 

ْفَعُلُه( عن عائشة عند الرتمذي َكاَن يَ  ِ بِالَماِء، َفإِن ي َأْسَتْحِييِهْم، َفإِنَّ َرُسوَل اهلل

 (.36(، والنسائي )32)

(: 969ومن اكتفى بالحجارة وحدها أجزأه لحديث سلمان عند مسلم )

ٍء َحتَّى اْلِخَراَءَة! َقاَل: َفَقاَل: َأَجْل، َلَقْد  ْ
َقاَل: ِقيَل َلُه: َقْد َعلََّمُكْم َنبِيُُّكْم ُكلَّ َشي
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 َنَهاَنا َأْن َنْسَتْقبَِل اْلقِ 
َ
 بِاْلَيِميِن، َأْو َأْن َنْسَتنِْجي

َ
ْبَلَة لَِغاِئٍط، َأْو َبْوٍل، َأْو َأْن َنْسَتنِْجي

 بَِرِجيٍع َأْو بَِعْظٍم.
َ
 بَِأَقلَّ مِْن َثاَلَثِة َأْحَجاٍر، َأْو َأْن َنْسَتنِْجي

ويف حديث أسماء يف الصحيح
(1)
 َفَقاَلْت: َأرَ  

َّ
َأْيَت َقاَلْت: َجاَءِت اْمَرَأُة النَّبِي

َتُحتُُّه، ُثمَّ َتْقُرُصُه بِالَماِء، »إِْحَداَنا َتِحيُض فِي الثَّْوِب، َكْيَف َتْصنَُع؟ َقاَل: 

 .«َوَتنَْضُحُه، َوُتَصل ي فِيهِ 

وأما النعال ونحوها فيطهر بالدلك يف األرض لحديث أبي سعيد عند أبي 

َفْلَينُْظْر: َفإِْن َرَأى فِي َنْعَلْيِه َقَذًرا َأْو إَِذا َجاَء َأَحُدُكْم إَِلى الَمْسِجِد »(: 657داود )

 .«َأًذى َفْلَيْمَسْحُه َوْلُيَصل  فِيِهَما

(: َقْد َيُجوُز َأْن ُيَقاَل: إِنَّ النََّجاَساِت اَل 9/929) األوسط قال ابن المنذر يف

َنَّ اهلَل َتَعاَلى َقاَل: 
ِ
َماِء َماًء َطُهوًرا﴾﴿َوَأْنَزْلَنا مِ َتْطُهُر إِالَّ بِالَماِء أل ]الفرقان: َن السَّ

َرُكْم بِِه﴾َوَقاَل:  [،37 ُيَطه  َماِء َماًء ل  َن السَّ
ُل َعَلْيُكْم مِ اآْلَيَة  [،33]األنفال: ﴿َوُينَز 

  َأنَُّه َأَمَر بَِصب  َدْلٍو مِْن َماٍء َعَلى َبْوِل اأْلَْعَرابِ 
َنَُّه َواأْلَْخَباُر الثَّابَِتُة َعِن النَّبِي

ِ
 َوأل

 
ي

ٍء مَِن 
ْ
َأَمَر بَِغْسِل َدِم اْلَحْيَضِة َفَوَجَب إَِزاَلُة النََّجاَساِت بِالَماِء اَل َتَقُع َطَهاَرُة لَِشي

نَُّة َيْطُهُر  ْت َعَلْيِه السُّ نَُّة َفإِنَّ َما َدلَّ ْت َعَلْيِه السُّ النََّجاَساِت إِالَّ بِالَماِء إِالَّ َمْوِضُع َدلَّ

َنَّ اْلَحِديَث َيُدلُّ َعَلى َأنَّ بَِغيْ 
ِ
ْستِنَْجاُء بِاأْلَْحَجاِر الثَّاَلَثِة أل

ِ
ِر الَماِء َوَذلَِك: اال

ْستِنَْجاِء َولِْلِخَفاِف َوالن َعاِل َفإِنَّ َطَهاَرَة َما 
ِ
 َجَعَل َذلَِك َطُهوًرا لَِمْوِضِع اال

َّ
النَّبِي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.923(، ومسلم )993البخاري ) (3)
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ِث َأبِي َسِعيٍد َوَحِديِث َأبِي ُهَرْيَرَة، َوَقْد َذَكْرَناُهَما ُيِصيُبَها َمْسُحَها بِالتَُّراِب بَِحِدي

ا َساِئُر النََّجاَساِت َفاَل َتْطُهُر إِالَّ بِالَماِء َومِْن َحْيُث َوَجَب َأْن َنْجَعَل اأْلَْحَجاَر  َفَأمَّ

َرًة لَِذلَِك الَمْوِضِع َيِجُب َكَذلَِك أَ  نَْجاِء ُمَطه 
ْستِ
ِ
ْن َنْجَعَل َطَهاَرَة فِي َمْوِضِع اال

اْلِخَفاِف َوالن َعاِل َمْسَحَها بِالتَُّراِب اَل َفْرَ  َبْيَنُهَما َأْو َيُكوُن َساِئُر اأْلَْنَجاِس 

ُرَها الَماُء َواهلُل َأْعَلُم. ا  هُيَطه 

والذي يظهر واهلل أعلم أن هذا هو األصل وإذا زالت النجاسة بغير الماء 

 اهلل أعلم.أجزى كالشمس والريح و
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 حكم أكل لحم القندس:

بن سعد عن أكل لحم كلب الماء؟ فقال: ال بأس به. وقيل: ال  سئل الليث

 يؤكل ألن شبهه يف الرب ال يؤكل، والصحيح أنه حالل ألمرين:

األول: اطراًدا للقاعدة التي تقدم بياهنا، وأن األصل اإلباحة حتى يصرفه 

 من هذا األصل صارف.

 حيوان الماء وسيأيت القول فيه يف موطنه إن شاء اهلل تعالى.  الثاين: أنه من

ْبُن  (: َوَكْلُب الَماِء ُمَباُح، َوَرِكَب اْلَحَسنُ 2/395) المغني قال ابن قدامة يف

 
 
افِِعي  َسْرًجا َعَلْيِه ِجْلُد مِْن ُجُلوِد ِكاَلِب الَماِء. َوَهَذا َقْوُل َمالٍِك َوالشَّ

ٍّ
َعلِي

، َواَل ُيَباُح ِعنَْد َأبِي َحنِيَفَة. َوُهَو َواللَّْيِث. 
 
 َواأْلَْوَزاِعي

 
ْعبِي َوَيْقَتِضيِه َقْوُل الشَّ

.
 
افِِعي اِد، َوَبْعِض َأْصَحاِب الشَّ ٍّ النَّجَّ

 َقْوُل َأبِي َعلِي

 َوَلنَا ُعُموُم اآْلَيِة َواْلَخَبِر.

َثنَا َيْحَيى: َسَأْلت َأبِي َعْن َكْلِب الَماءِ ِ َقاَل َعْبُداهلل ْبُن َسِعيٍد، َعِن  ، َفَقاَل: َحدَّ

َبْيِر، َسِمَعا ُشَرْيًحا  اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َعْمِرو َرُجُل َأْدَرَك  -ْبِن ِديَناٍر، َوَأبِي الزُّ

ٍء فِي اْلَبْحِر َفُهَو َمْذُبوُح(، َقاَل: َفَذَكْرت َذلَِك لَِعَطاٍء، 
ْ
 َيُقوُل: )ُكلُّ َشي

َّ
النَّبِي

ْيُر َفنَْذَبُحُه. َوَقاَل َأُبوَعْبِداهللَفقَ  ا الطَّ اَل: َأمَّ
 ه: َكْلُب الَماِء َنْذَبُحُه. اِ 
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وذهب الشافعية كما أشار الناَم إلى تحريم أكله وهذا خروج عن القاعدة 

 أن األصل يف األشياء اإلباحة.

هو اإلمام العلم الحافظ الحجة المفتي شيخ  قوله: )وابن الصالح(:

بن عثمان الكردي الشهرزوري، له  بن عبدالرحمن أبوعمرو عثماناإلسالم 

 ( ودفن بدمشق.637تويف ) مقدمة يف علوم الحديث مؤلفات مفيدة،و منها

أي: لم يجزم بحل وال تحريم، حيث قال: بحثنا  قوله: )أقفل الجوابا(:

فيه، عن القندس فلم يتبّين لنا أنه مأكول أو غيره، فينبغي أن يتوّرع عن الصالة 

 هولنا وجهان فيما أشكل من الحيوان، فلم يصلح أنه مأكول أو غيره. ا

ثم رّجح الناَم الحل طرًدا للقاعدة، لكن بقيد وهو أن ال يكون ذا ناب؛ 

لحديث أبي ثعلبة الخشني: أن النبي هنى عن كل ذي ناب من السباع، أخرجه 

ع(، وأخرجه ( وبّوب عليه )باب أكل كل ذي ناب من السبا5577البخاري )

( 273(، وأخرجه الرتمذي )3273( وجاء عن ابن عباس عند مسلم )3279مسلم )

ُكلُّ ِذي َناٍب مَِن »( عن أبي هريرة بلفظ: 3277عن جابر، وجاء عند مسلم )

َباِع َفَأْكُلُه َحَرامُ   .«الس 

افِ   َوَأبِي قال النووي رحمه اهلل: فِي َهِذِه اأْلََحاِديِث َداَلَلُة لَِمْذَهِب الشَّ
 
ِعي

َباِع َوُكل   َن الس 
َحنِيَفَة َوَأْحَمَد َوَداُوَد َواْلُجْمُهوِر َأنَُّه َيْحُرُم َأْكُل ُكل  ِذي َناٍب مِ

ْيِر. َوَقاَل َمالُِك: ُيْكَرُه َواَل َيْحُرُم. َقاَل َأْصَحاُبنَا: الُمَراُد بِِذي  ِذي مِْخَلٍب مَِن الطَّ
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ى  ﴿ُقْل اَل َأِجُد فِيَما بِِه َوُيْصَطاُد. َواْحَتجَّ َمالُِك بَِقْولِِه َتَعاَلى: النَّاِب َما ُيَتَقوَّ

ًما﴾ َّ ُمَحرَّ
 إَِلي

َ
اآْلَيَة، َواْحَتجَّ َأْصَحاُبَنا بَِهِذِه اأْلََحاِديِث، َقاُلوا: َواآْلَيُة  ُأوِحي

ْخَباُر بَِأنَُّه َلْم َيِجْد فِي َذلَِك ا ًما إِالَّ الَمْذُكوَراِت فِي َلْيَس فِيَها إِالَّ اإْلِ ْلَوْقِت ُمَحرَّ

َباِع، َفَوَجَب َقُبوُلُه َواْلَعَمُل بِِه.  َن الس 
 إَِلْيِه بَِتْحِريِم ُكل  ِذي َناٍب مِ

َ
اآْلَيِة، ُثمَّ ُأوِحي

 . شرح صحيح مسلم ها

: اْلَعَمُل َعَلى َهَذا عِ 2/797) الفتح وقال الحافظ يف ِذيُّ
نَْد َأْكَثِر (: َقاَل الت ْرمِ

َأْهِل اْلِعْلِم، َوَعْن َبْعِضِهْم اَل َيْحُرُم، َوحكى ابن وهب وابن عبدالحكم َعن 

: الَمْشُهور َعنُه اْلَكَراَهة. َوَقاَل ابن عبداْلرب: 
ّ
َمالك كالجمهور، َوَقاَل ابن اْلَعَربِي

َوْجٍه َضِعيٍف،  اْختلف فِيِه على ابن َعبَّاس َوَعاِئَشة َوَجابِر َعن ابن ُعَمَر مِنْ 

 َوَسِعيدِ 
 
ْعبِي وا بُِعُموِم:  َوُهَو َقْوُل الشَّ  . ﴿ ُقْل اَل َأِجُد ﴾ْبِن ُجَبْيٍر، َواْحَتجُّ

َم  يَُّة، َوَحِديُث التَّْحِريِم َبْعَد اْلِهْجَرِة. ُثمَّ َذَكَر َنْحَوُه َما َتَقدَّ َواْلَجَواُب: َأنََّها َمك 

 َما َسَيْأتِي، مِْن َأنَّ َنصَّ اآْلَيِة 
ُ
َعَدُم َتْحِريِم َغْيِر َما ُذِكَر إِْذ َذاَك، َفَلْيَس فِيَها َنْفي

َم َقْبَلَها ِحَكاَيُة َعِن  َنَُّه َتَقدَّ
ِ
ُة بَِبِهيَمِة اأْلَْنَعاِم؛ أل َوَعْن َبْعِضِهْم: َأنَّ آَيَة اأْلَْنَعاِم َخاصَّ

ُموَن  َأْشَياَء مَِن اأْلَْزَواِج الثََّمانَِيِة بأرائهم َفنزلت اآْلَية: اْلَجاِهِليَِّة َأنَُّهْم َكاُنوا ُيَحر 

ًما﴾ َّ ُمَحرَّ
 إَِلي

َ
َأْي: مَِن الَمْذُكوَراِت إِالَّ الَمْيَتَة مِنَْها  ﴿ُقْل اَل َأِجُد فِيَما ُأوِحي

َنَّ 
ِ
َم الَمْسُفوَح. َواَل َيِرُد َكْوُن َلْحِم اْلِخنِْزيِر ُذِكَر َمَعَها؛ أل ُة َوالدَّ َها ُقِرَنْت بِِه ِعلَّ

  َأنَُّه َيُقوُل 
افِِعي َتْحِريِمِه َوُهَو َكْوُنُه ِرْجًسا. َوَنَقَل إَِماُم اْلَحَرَمْيِن َعِن الشَّ

َنَُّه َلْم َيْجَعِل اآْلَيَة َحاِصَرًة 
ِ
ِة؛ أل ْثِل َهِذِه اْلِقصَّ

َبِب إَِذا َوَرَد فِي مِ بُِخُصوِص السَّ
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الَمْأُكواَلِت َمَع ُوُروِد ِصيَغِة اْلُعُموِم فِيَها؛ َوَذلَِك َأنََّها َوَرَدْت فِي لَِما َيْحُرُم مَِن 

َم َوَلْحَم اْلِخنِْزيِر َوَما ُأِهلَّ لَِغْيِر اهلل ِذيَن ُيِحلُّوَن الَمْيَتَة َوالدَّ اِر الَّ بِِه،   ِ اْلُكفَّ

ْرُع، َفَكَأنَّ  ا َأَباَحُه الشَّ ُموَن َكثِيًرا مِمَّ اْلَغَرَض مَِن اآْلَيِة إَِباَنُة َحالِِهْم، َوَأنَُّهْم  َوُيَحر 

د  َعَلْيِهْم،  ي الرَّ
، َفَكَأنَُّه ِقيَل: اَل َحَراَم إاِلَّ َما َحَلْلُتُموُه ُمَباَلَغًة فِ وَن اْلَحقَّ ُيَضادُّ

 َعْن َقْوٍم َأنَّ آَيَة اأْلَْنَعاِم الَمْذُكوَرَة َنَزَلْت 
ُّ
ِة اْلَوَداِع،  َوَحَكى اْلُقْرُطبِي فِي َحجَّ

َم  ُدُه َما َتَقدَّ َن اْلُعَلَماِء، َوُيَؤي 
َح بِِه َكثِيُر مِ يَُّة َكَما َصرَّ َفَتُكوُن َناِسَخًة، َوُردَّ بَِأنََّها َمك 

ُموُه مَِن  ي َتْحِريِمِهْم َما َحرَّ
د  َعَلى ُمْشِرِكي اْلَعَرِب فِ َن الرَّ

َقْبَلَها مَِن اآْلَياِت مِ

د  َعَلْيِهْم، اأْلَ  ا َسَبَق لِلرَّ ِهْم إَِلى َغْيِر َذلَِك مِمَّ
ْنَعاِم َوَتْخِصيِصِهْم َبْعَض َذلَِك بِآلَِهتِ

ُه َقْبَل اْلِهْجَرِة إَِلى الَمِدينَِة. َواْخَتَلَف اْلَقاِئُلوَن بِالتَّْحِريِم فِي الُمَراِد بَِما  َوَذلَِك ُكلُّ

ى بِِه َوَيُصوُل َعَلى َغْيِرِه َوَيْصَطاُد َوَيْعُدو بَِطْبِعِه َغالًِبا َلُه َناُب، َفِقيَل: إِنَُّه  َما َيَتَقوَّ

ُبِع َوالثَّْعَلِب َفاَل،  ا َما اَل َيْعُدو َكالضَّ ْقِر َواْلُعَقاِب، َوَأمَّ َكاأْلََسِد َواْلَفْهِد َوالصَّ

 َواللَّْيُث َوَمْن َتبَِعهُ 
ُّ
افِِعي ُبِع َوإَِلى َهَذا َذَهَب الشَّ ي حمل الضَّ

َما. َوَقْد ورد فِ

ا الثَّْعَلُب َفَوَرَد فِي َتْحِريِمِه َحِديُث ُخَزْيَمةَ  ْبِن َجْزٍء  َأَحاِديُث اَل َبْأَس بَِها. َوَأمَّ

 هِعنْد الت ْرمِِذّي وابن ماجه َوَلكِن َسَنده َضِعيف. ا

يف وبسبب هذا االختالف يف تحديد ذي الناب الذي ُيحرم وقع الخالف 

 القندس:

 فمن قال إن كل ذي ناب يحرم مستداًل بعموم الحديث حرم القندس.
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م هو ذي الناب القوي الذي يستطيع الصيد به قال ال  ومن قال إن الُمَحرَّ

 يحرم.

 المراد بقوله: كل ذي ناب من السباع:

نُّ 35/73) النيل قال الشوكاين يف ِذي  (: َقْوُلُه: )ُكلَّ ِذي َناٍب( النَّاُب: الس  الَّ

َباِعَيِة َجْمَعُه َأْنَياُب. َقاَل اْبُن ِسيَنا: اَل َيْجَتِمُع فِي َحَيَواٍن َواِحٍد َناُب  َخْلَف الرَّ

ْئِب َوالن ْمِر َواْلِفيِل َواْلِقْرِد، َوُكلُّ  َباِع َكاأْلََسِد َوالذ  َن الس 
َوَقْرُن َمًعا. َوُذو النَّاِب مِ

ى بِ  ِه َوَيْصَطاُد. َقاَل فِي الن َهاَيِة: َوُهَو َما َيْفَتِرُس اْلَحَيَواَن َوَيْأُكُل َما َلُه َناُب َيَتَقوَّ

ُبُع بَِضم  اْلَباِء  ْئِب َوَنْحِوَها. َوَقاَل فِي اْلَقاُموِس: َوالسَّ َقْسًرا َكاأْلََسِد َوالن ْمِر َوالذ 

َباِع َوَفْتِحَها: الُمْفَتِرُس مَِن اْلَحَيَواِن اْنَتَهى. َووَ  َقَع اْلِخاَلُف فِي ِجنِْس الس 

ُبِع  ْحَم َفُهَو َسُبُع َحتَّى اْلِفيِل َوالضَّ َمِة، َفَقاَل َأُبوَحنِيَفَة: ُكلُّ َما َأَكَل اللَّ الُمَحرَّ

َباِع َما َيْعُدو َعَلى النَّاِس  َن الس 
ُم مِ : ُيَحرَّ ُّ

افِِعي نَّْوِر. َقاَل الشَّ َواْلَيْرُبوِع َوالس 

َنَُّهَما اَل َكاأْلَ 
ِ
ِن ِعنَْدُه أل ُبُع َوالثَّْعَلُب َفَيِحالَّ ا الضَّ ْئِب. َوَأمَّ َسِد َوالن ْمِر َوالذ 

 هَيْعُدَواِن. ا

ُم َأْكُل ُكل  ِذي 377-9/375) إعالم الموقعين وقال ابن القيم يف (: َقاُلوا: َوُيَحرَّ

ُبَع، َوَهَذا اَل يَ  َباِع إالَّ الضَّ َص مِْثاًل َناٍب مَِن الس  ِريَعِة َأْن ُيَخص  ي الشَّ
َقُع مِْثُلُه فِ

 َعَلى مِْثٍل مِْن ُكل  َوْجٍه مِْن َغْيِر ُفْرَقاٍن َبْيَنُهَما.
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ِريَعِة َمْسَأَلًة َواِحَدًة َكَذلَِك،   ِ َوبَِحْمِد اهلل إَلى َساَعتِي َهِذِه َما َرَأْيت فِي الشَّ

 ِريَعَة التَّْأِويِل.َأْعنِي َشِريَعَة التَّنِْزيِل اَل َش 

َم َما  َؤاِل؛ َفإِنَُّه إنََّما َحرَّ ُه اْلَكِريَمَة َتَبيََّن َلُه اْنِدَفاُع َهَذا السُّ ََ َل َأْلَفا َوَمْن َتَأمَّ

َباِع اْلَعاِدَيِة بَِطْبِعَها  اْشَتَمَل َعَلى اْلَوْصَفْيِن: َأْن َيُكوَن َلُه َناُب، َوَأْن َيُكون مَِن الس 

ْئِب َوالنَِّمِر َواْلَفْهِد.َكاأْلَ   َسِد َوالذ 

ُبُع َفإِنََّما فِيَها َأَحُد اْلَوْصَفْيِن، َوُهَو َكْوُنَها َذاَت َناٍب، َوَلْيَسْت مَِن  ا الضَّ َوَأمَّ

َباِع اْلَعاِدَيِة.  الس 

ُبُع إنََّما َباَع َأَخصُّ مِْن َذَواِت اأْلَْنَياِب، َوالسَّ َم لَِما فِيِه مَِن  َواَل َرْيَب َأنَّ الس  َحرَّ

ُث الُمْغَتَذى بَِها ِشْبُهَها؛ َفإِنَّ اْلَغاِذَي َشبِيُه بِالُمْغَتَذى،  ي ُتَور 
تِ ُبِعيَِّة الَّ ِة السَّ اْلُقوَّ

ْئِب َواأْلََسِد َوالنَِّمِر َواْلَفْهِد َلْيَسْت فِي تِي فِي الذ  ُبِعيََّة الَّ َة السَّ  َواَل َرْيَب َأنَّ اْلُقوَّ

َباِع ُلَغًة  َن الس 
ُبُع مِ ي التَّْحِريِم، َواَل ُتَعدُّ الضَّ

ُبِع َحتَّى َتِجَب التَّْسِوَيُة َبْيَنُهَما فِ الضَّ

 هَواَل ُعْرًفا، َوَاهلُل َأْعَلُم. ا

وكالم شيخ اإلسالم ابن القيم حسُن إن شاء اهلل، وملخصه أن المحرم ما 

ا لم يجمع الوصفين فليس بسبع، فعلى له ناب، وكان من السباع العادية، أما م

هذا تقيد المصنف بقوله: )إن لم يكن يقوى بناب كائدة(: يشعر أن القندس 

له ناب وهو حالل طرًدا للقاعدة أن األصل يف األشياء اإلباحة، فإن كانت نابه 

كائدة مفرتسة سبعية فهنا يحرم، هذا إذا كان برًيا، والصحيح أنه برمائي، ومثل 
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﴿ُأِحلَّ َلُكْم إذا عملت فيه الذكاة، أو مات يف الماء قال تعالى:  هذا حالل

يَّاَرِة﴾  واهلل أعلم. [26]المائدة: َصْيُد اْلَبْحِر َوَطَعاُمُه َمَتاًعا َلُكْم َولِلسَّ

 علة االستقذار واالستخباث:

 مسألة االستقذار واالستخباث، من علل التحريم عند بعض الفقهاء.

الحمر األهلية وما له ناب  : وحيوانات الرب مباحة إاّل  نعزاد المستق قال يف

يفرتس به غير الضبع: كاألسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب 

والخنزير وابن آوى وابن عرس والسنور والنمس والقرد والدب وما له 

مخلب من الطير يصيد به: كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق 

ة وما يأكل الجيف: كالنسر والرخم واللقلق والعقعق والحدأة والبوم

والغراب األبقع، والُغَداف وهو أسود صغير أغرب، والغراب األسود الكبير 

وما يستخبثه العرب: كالقنفذ والنيص والفأرة والحية والحشرات كلها 

 هوالوطواط وما تولد من مأكول وغيره: كالبغل. ا

وعند اإلمام أحمد رحمه اهلل وقدماء وقال الشيخ تقي الدين رحمه اهلل: 

 أصحابه: ال أثر الستخباث العرب.

 وإن لم يحرمه الشرع حل، واختاره.

 وقال: أول من قال )يحرم( الخرقي.
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 ه. وهو حرمه هبذه العلة. ا وأن مراده: ما يأكل الجيف؛ ألنه تبع الشافعي

 (.37/753) اإلنصاف

إذن، لو رجعنا إلى هذه األمور (: 35/97) الشرح الممتع قال ابن عثيمين يف

لصار الِحلُّ والتحريم أمًرا نسبًيا، فيكون هذا الشيء عند قوم حالاًل، وعند 

آخرين حراًما؛ ألن هؤالء اعتادوه فاستطابوه، واآلخرين لم يعتادوه فلم 

يستطيبوه، بل استخبثوه، ولكن ال يمكن أن يكون الشرع هكذا، فالشرع إذا 

م عينًا فهي حرام عند كل الناس، وليس مطلق كون الشيء خبيًثا يقتضي  حرَّ

َمْن َأَكَل مِْن َهِذِه »التحريم، بدليل قول الرسول عليه الصالة والسالم: 

َجَرِة الَخبِيَثِة َفاَل َيْقَرَبنَّ َمْسِجَدَنا مْت؟  «الشَّ مْت ُحر  يعني هبا البصل، وقالوا: ُحر 

ُه َلْيَس لِي َتْحِريُم َما َأَحلَّ اهلُل لِي، إِنَّ »فقال الرسول صلى اهلل عليه وسلم: 

 .«َوَلكِنََّها َشَجَرُة َأْكَرُه ِريَحَها

فإذن نقول: ال أثر الستخباث ذوي اليسار، وأن معنى اآلية أن الرسول ـ 

عليه الصالة والسالم ـ ال يحرم إال ما كان خبيًثا، فيكون الوصف بالخبث علة 

مه الشرع، وأن الشرع ال  يحرم إال خبيًثا، فإذا حرم شيًئا فال تبحث هل لما حرَّ

هو طيب؟ أو غير طيب؟ بل إذا حرمه فاعلم أنه خبيث، أما أن نقول: كل ما 

استخبثه الناس، أو ذوو اليسار منهم فهو حرام، فهذا أمر ال يمكن؛ ألن معنى 

 ذلك أن َنردَّ األحكام إلى أعراف الناس وعاداهتم.
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الخامس الصواُب خالفه وأن ما ُيستخبث  وعليه، فإن هذا الصنف وهو

 هحالل، إال إذا دخل يف أحد الضوابط السابقة فيكون حراًما. ا

وهذا كالم حسن ال مزيد عليه، وملخصه أن علة االستقذار أو اإلستخباث 

 ال تحل حراًما، وال تحرم حالاًل، والحمد هلل.
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 أنواع المحرمات من الحيوان

 رمات:تقدم يف الذي قبله أن المح

 الحمر األهلية. -1

 كل ذي ناب من السباع: -2

 كل ذي مخلب من الطير: -3

 ما يأكل الجيف وهو الجاللة. -4

 ما تولد من مأكول وغيره، كالبغل. -5

 وهو ما استفيد تحريمه من األمر بقتله. -6

 (: قوله وما ال دم له من الربي: 22/ 3) السيل الجرار قال الشوكاين يف

ت أن القرآن قد دل على أصالة الحل فال يخرج عنه إال ما أقول: قد عرف

دل الدليل الصحيح على تحريمه وأما استدالل من استدل على تحريم األكل 

بكون الحيوان مأمورا بقتله منهيا عن قتله فهذا استدالل آخر وهو أن األمر 

ن بالقتل أو هو النهي عن القتل يقتضيان تحريم المأمور بقتله أو المنهي ع

 قتله وال دليل على ذلك.
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وأما االستدالل على تحريم ما تستخبثه بقوله تعالى كلوا من الطيبات 

وبقوله كلوا من طيبات ما رزقناكم فغاية ذلك األمر بأكل ما طاب من دون 

تعرض للمنع من أكل ما لم يطب وهو المستخبث إال على القول بأن األمر 

إذا ضم إلى ذلك قوله تعالى يحل  بالشيء هني عن ضده وهو هنا بعيد ولكن

لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث أفاد المطلوب من تحريم الخبائث. 

 انتهى

 وذكر العلماء قسًما سابًعا:

 وهو المستخبث: -7

 وقد تقدم الكالم عليه، وخرجنا أنه ليس من هذه األقسام.

 ولبعض ما ذكر مباحث تذكر يف مواطنها إن شاء اهلل.
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 بوح أحكام المذ

 َوُكْل إِِن الَمْذُبوُح مِـْن َجنِـينِ  -92

 

ـــينِ   ـــى َيِق ـــْل َعَل ـــَعَر َأْم اَل ُك   َأْش

 الشرح: 

أي وجاز لك أكل المذبوح مما أحل اهلل من الحيوان مع ما يف باطنها من 

األجنة، سواء كان ذا شعر أم ال، إشارة إلى خالف بين أهل العلم نذكره بعُد 

 وباهلل التوفيق.



 يف شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان فتح ذي الجالل واإلكرام

 

166 

  

  

  

 

 ذكاة الشرعيةشروط ال

ا َلْم ُيْذَكِر قال اهلل تعالى:  الشرط األول: وجوب التسمية: مَّ
﴿َواَل َتْأُكُلوا مِ

 َعَلْيِه﴾
ِ
 وقال:  [،393]األنعام:اْسُم اهلل

ِ
ا ُذِكَر اْسُم اهلل ﴿َوَما َلُكْم َأالَّ َتْأُكُلوا مِمَّ

ا ُذِكَر اوقال تعالى:  [،332]األنعام:َعَلْيِه﴾  َعَلْيِه﴾﴿َفُكُلوا مِمَّ
ِ
 [.337]األنعام:ْسُم اهلل

، إِنَّا اَلُقو اْلَعُدو  َغًدا، ِ بن خديج: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلل ويف حديث رافع

،  -َأْو َأْرنِي  -َأْعِجْل »:  َوَلْيَسْت َمَعَنا ُمًدى، َقاَل 
ِ
َم، َوُذِكَر اْسُم اهلل َما َأْنَهَر الدَّ

، َوالظُّفُ  نَّ ُفُر َفُمَدى َفُكْل، َلْيَس الس  ا الظُّ نُّ َفَعْظُم، َوَأمَّ ا الس  ُثَك، َأمَّ َر، َوَسُأَحد 

، َقاَل: َوَأَصْبنَا َنْهَب إِبٍِل َوَغَنٍم، َفنَدَّ مِنَْها َبِعيُر، َفَرَماُه َرُجُل بَِسْهٍم «الَحَبَشةِ 

بِ »َفَحَبَسُه، َفَقاَل َرُسوُل اهلل صلى اهلل عليه وسلم:  ِل َأَوابَِد َكَأَوابِِد إِنَّ لَِهِذِه اإْلِ

ُء َفاْصنَُعوا بِِه َهَكَذا
ْ
(، 9377أخرجه البخاري) «اْلَوْحِش، َفإَِذا َغَلَبُكْم مِنَْها َشي

 (، 3267ومسلم )

(: واختلف العلماء فيمن ترك 799-37/793) التمهيد قال ابن عبدالرب يف

ي وأبوحنيفة التسمية على الذبيحة والصيد ناسيا أو عامدا فقال مالك والثور

بن حي إن تركها عمدا لم تؤكل الذبيحة وال الصيد فإن  وأصحابه والحسن

نسي التسمية عند الذبيحة وعند اإلرسال على الصيد أكلت وهو قول إسحا  

بن حنبل ومن حجة من ذهب إلى ذلك أن تارك التسمية  ورواية عن أحمد

أن من شرائط  عمدا متالعب بإخراج النفس على غير شريطتها وقد أجمعوا
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الذبيحة والصيد التسمية فمن استباح ذلك على غير شريطته عامًدا دخل يف 

هذا معنى ما احتجوا به وقال الشافعي  ﴿ َوإِنَُّه َلِفْسُق ﴾الفسق الذي قال اهلل: 

وأصحابه تؤكل الذبيحة والصيد يف الوجهين جميًعا تعمد ذلك أو نسيه وهو 

ن ابن عباس وأبي وائل قاال إنما ذبحت قول ابن عباس وأبي هريرة وروي ع

بدينك واحتج من ذهب هذا المذهب بأن قال لما كان المجوسي ال ينتفع 

بتسميته إن سمى وتعمد ذلك وقصد إليه فكذلك ال يضر المسلم ترك 

بن علي من ترك التسمية  التسمية؛ ألنه إنما ذبح بدينه وقال أبوثور وداود

وال صيده قال أبوعمر ما أعلم أحًدا من  عامدا او ناسيا لم تؤكل ذبيحته

بن سيرين والشعبي ونافعا مولى  السلف روي عنه هذا المذهب إال محمد

ابن عمر وأما جمهور العلماء فعلى قول مالك والثوري وأبي حنيفة وعلى 

 هقول الشافعي على هذين القولين الناس. ا

عموم أدلة النهي ما ذهب إليه أبوثور هو الراجح يف هذه المسألة ل :أقول

 المبينة لحرمة ما لم يذكر اسم اهلل عليه.

(، واختاره 337-35/339) الشرح الممتع وهذا القول اختاره ابن عثيمين يف

 . شيخ اإلسالم ابن تيمية

وهذا اختيار شيخنا الوادعي، وشيخنا الحجوري، وهو الحق الذي يجب 

 المصير إليه.
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يحته؛ والذي يرتكها ناسًيا: سلم ومن تعمد ترك التسمية: أثم، وحرمت ذب

 اإلثم، وحرمت ذبيحته. من

وقد استدل من يرى جواز األكل من الذبيحة التي نسيت التسمية عليه 

وهذه  [،976]البقرة:﴿َربََّنا اَل ُتَؤاِخْذَنا إِْن َنِسينَا َأْو َأْخَطْأَنا﴾بقول اهلل عز وجل: 

ل ولكن ليعلم أن اهلل قد اآلية حق واإليمان هبا واجب والقول بخالفها ضال

والجاهل والمخطد، وتحرم  -التسمية عند الذبح-رفع اإلثم عن ناسي 

الذبيحة لعدم التسمية؛ مثاله: لو صلى رجل محدًثا ناسًيا فصالته باطلة وال 

 (.35/79) الشرح الممتع إثم عليه، وهكذا هنا. راجع

شافعية ومن ومما استدل به من ذهب إلى عدم اشرتاط التسمية، وهم ال

إليهم، حديث: )ذبيحة المسلم حالل وإن لم يذكر اسم اهلل عليه إذ لم 

بغية  بن أبي أسامة كما يف يتعمد(، وهو حديث مرسل أخرجه الحارث

بن حكيم  بن سعد والراوي عنه األحوص (، أرسله راشد22) الباحث

ني (: فقال: وأخرج الدارقط95773) اإلرواء ضعيف، وقد خرجه األلباين يف

بن سالم عن األوزاعي عن  ( من طريق مروان2/937(، والبيهقي )532)

بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: سأل رجل رسول اهلل  يحيى

:  فقال: يا رسول اهلل أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمى اهلل، فقال النبي

ضعيف. قال بن سالم  )اسم اهلل على كل مسلم(. وقال الدارقطني: مروان

ا متهم، قال الحافظ يف التقريب : مرتوك، ورماه  األلباين: بل هو ضعيف جدًّ
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بن سالم  الساجي وغيره بالوضع. وقال البيهقى عقب الحديث: مروان

بن حنبل والبخاري وغيرهما، وهذا الحديث  الجزري ضعيف، ضعفه أحمد

بن  عن عبداهللمنكر هبذا االسناد. ثم روى عن طريق أبى داود يف المراسيل 

: )ذبيحة المسلم  شداد عن ثور ابن يزيد عن الصلت قال: قال رسول اهلل

حالل، ذكر اسم اهلل أولم يذكر، إنه إن ذكر لم يذكر إال اسم اهلل(. قلت: وهذا 

بن يزيد وحده كما قال  مرسل ضعيف أيًضا، الصلت هذا تابعي روى عنه ثور

 ه: لين الحديث. ا ريبالتق الذهبي فهو مجهول. وقال الحافظ يف

ويستدل أيًضا من يرى جواز أكل ما لم يذكر اسم اهلل عليه بما أخرج 

( عن عائشة قالت: )أن قوما قالوا للنبي إن قوما يأتونا باللحم 5573البخاري)

ال ندري أذكر اسم اهلل عليه أم ال فقال سموا عليه أنتم وكلوه قالت وكانوا 

 حديثي عهد بالكفر(.

ن هذا الحديث يدل على أنه كان من المستقر عندهم أن ما لم والجواب: أ

 يذكر اسم اهلل عليه ال يؤكل.

وأيًضا هذا الحديث يف حق اللحوم التي تأيت من أناس األصل فيهم أهنم 

يسمون ويذبحون على طريقة المسلمين، فإذا وقع عندك الشك يف عدم 

 تسميتهم فسم وكل.

 رسال.و الحديث قد أعله الدارقطني باإل



 يف شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان فتح ذي الجالل واإلكرام

 

171 

  

  

  

 

 فِي قال الحافظ يف
ُّ
اَرُقْطنِي ِحيمِ  الفتح : َقاَل الدَّ ْبُن  اْلِعَلِل : َرَواُه َعْبُدالرَّ

ِع َوالنَّْضرُ  ُسَلْيَماَن َوُمَحاِضرُ  ْبُن ُشَمْيٍل َوآَخُروَن َعْن ِهَشاٍم َمْوُصواًل  ْبُن الُمَور 

ًكا على إْرَساله الحمادان وابن ُعَيْينََة َوَرَواُه َمالُِك ُمْرَساًل َعْن ِهَشاٍم َوَواَفَق َمالِ 

َواِب. انتهى. والحمد هلل. اُن َعْن ِهَشاٍم، َوُهَو َأْشَبُه بِالصَّ  َواْلَقطَّ

واستدلوا أيًضا بأن تحريم الذبيحة التي يذكر اسم اهلل عليها فيه إضاعة 

بر للمال، فيقال هذا ليس بمال ألنه ميتة، واهلل قد حرم بيع الميتة لحديث جا

َم »( أن النبي قال يوم فتح مكة: 3573(، ومسلم)9976عند البخاري) إِنَّ اهلَل َحرَّ

 .«َبْيَع الَمْيَتةِ 

 ذبيحة األخرس:

(: َقاَل اْبُن الُمنِْذِر: َأْجَمَع ُكلُّ َمْن َنْحَفُظ 37/937) المغني قال ابن قدامة يف

،  َعنُْه مِْن َأْهِل اْلِعْلِم، َعَلى إَباَحِة َذبِيَحةِ 
ُّ
افِِعي ْيُث، َوالشَّ اأْلَْخَرِس؛ مِنُْهُم اللَّ

، َوَقَتاَدَة، َواْلَحَسنِ 
 
ْعبِي  ْبِن َصالٍِح. َوإِْسَحاُ ، َوَأُبوَثْوٍر. َوُهَو َقْوُل الشَّ

َنَّ إَشاَرَتُه َتُقوُم َمَقاَم ُنْطِق النَّاطِِق، 
ِ
َماِء؛ أل إَذا َثَبَت َهَذا َفإِنَُّه ُيِشيُر إَلى السَّ

َماِء.َوإِ  ي السَّ
َماِء َتُدلُّ َعَلى َقْصِدِه َتْسِمَيَة الَِّذي فِ  َشاَرُتُه إَلى السَّ

. َوَقْد َدلَّ َعَلى َهَذا َحِديُث َأبِي ُهَرْيَرَة: َأنَّ َرُجاًل َأَتى 
ُّ
ْعبِي َوَنْحِو َهَذا َقاَل الشَّ

َّ بَِجاِرَيٍة َأْعَجِميٍَّة، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلل
 َرَقَبًة ُمْؤمَِنًة، َأَفُأْعتُِق َهِذِه؟  ،ِ النَّبِي

َّ
إنَّ َعَلي

َماِء،  «َأْيَن اهلُل؟»صلى اهلل عليه وسلم:  ِ َفَقاَل َلَها َرُسوُل اهلل َفَأَشاَرْت إَلى السَّ
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َماِء، َأْي َأْنَت  ِ َفَأَشاَرْت بِإِْصَبِعَها إَلى َرُسوِل اهلل «َمْن َأَنا؟»َفَقاَل:  َوإَِلى السَّ

، َرَواُه «َأْعتِْقَها، َفإِنََّها ُمْؤمِنَةُ »صلى اهلل عليه وسلم:  ِ . َفَقاَل َرُسوُل اهللِ اهلل َرُسوُل 

، فِي
ُّ
َماُم َأْحَمُد، َواْلَقاِضي اْلبِْرتِي  ُمْسَنَدْيِهَما. اإْلِ

َماِء، ُتِريُد َأنَّ اهلَل ُسبْ   ِ َفَحَكَم َرُسوُل اهلل َها إَلى السَّ
َحاَنُه فِيَها، بِإِيَمانَِها بِإَِشاَرتِ

َفَأْوَلى َأْن ُيْكَتَفى بَِذلَِك َعَلًما َعَلى التَّْسِمَيِة. َوَلْو َأنَُّه َأَشاَر إَشاَرًة َتُدلُّ َعَلى 

 هالتَّْسِمَيِة، َوُعلَِم َذلَِك، َكاَن َكافًِيا. ا

﴿اَل ولو لم ُيِشْر مع عقد التسمية بقلبه أجزأ، قال اهلل عز وجل:  :أقول

ُقوا اهلَل َما وهذا وسعه؛ وقال:  [،977]البقرة:َنْفُس إِالَّ ُوْسَعَها﴾ُتَكلَُّف  ﴿َفاتَّ

 وهذه استطاعته، واهلل أعلم. [،36]التغابن:اْسَتَطْعُتْم﴾

وتكون الذكاة للحيوان بما أهنر الدم  الشرط الثاين: الذكاة لهذا الحيوان:

َم، »: بن خديج قال: قال رسول اهلل إال السن والعظم، لحديث رافع َما َأْنَهَر الدَّ

ا  ُثُكْم َعْن َذلَِك: َأمَّ ُفَر، َوَسُأَحد  نَّ َوالظُّ  َعَلْيِه َفُكُلوُه، َلْيَس الس 
ِ
َوُذِكَر اْسُم اهلل

ُفُر َفُمَدى الَحَبَشةِ  ا الظُّ نُّ َفَعْظُم، َوَأمَّ (، 9377أخرجه البخاري) «الس 

 (.3267ومسلم)

 قال النووي رحمه اهلل:
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َكاِة َما يقطع الْ  َقاَل  ُعَلَماُء: َفِفي َهَذا اْلَحِديِث َتْصِريُح بَِأنَُّه ُيْشَتَرُط فِي الذَّ

َم. َقاَل اْلَقاِضي: َوَذَكَر  ويجرى الدم، واليكفى رضها ودمغها بما اليجرى الدَّ

اِي، َوالنَّْهُز بَِمْعَنى ُّ فِي َشْرِح َهَذا اْلَحِديِث )َما َأْنَهَز( بِالزَّ
ْفِع، َقاَل:  اْلُخْشنِي الدَّ

 َواْلُعَلَماُء 
ُّ
اِء الُمْهَمَلِة َوَكَذا َذَكَرُه إِْبَراِهيُم اْلَحْربِي َوَهَذا َغِريُب، َوالَمْشُهوُر بِالرَّ

ِم  ْبِح َوإِْنَهاِر الدَّ اِء الُمْهَمَلِة َقاَل َبْعُض اْلُعَلَماِء َواْلِحْكَمُة فِي اْشتَِراِط الذَّ ًة بِالرَّ َكافَّ

ْحِم مِْن َحَرامِِهَما َوَتنْبِيُه َعَلى َأنَّ َتْحِريَم الَمْيَتِة لَِبَقاِء َتَميُّ  ُز َحاَلِل اللَّْحِم َوالشَّ

ُفَر  ٍد َيْقَطُع إِالَّ الظُّ ْبِح بُِكل  ُمَحدَّ َدمَِها َوفِي َهَذا اْلَحِديِث َتْصِريُح بَِجَواِز الذَّ

نَّ َوَساِئَر اْلِعَظاِم َفَيْدُخُل فِ  َناُن َواْلَحَجُر َوالس  يُن َوالس  ك  ْيُف َوالس  ي َذلَِك السَّ

َدِة  َجاُج َواْلَقَصُب َواْلَخَزُف َوالنَُّحاُس َوَساِئُر اأْلَْشَياِء الُمَحدَّ َواْلَخَشُب َوالزُّ

ْفُر فَ  ا الظُّ ُفَر َواْلِعَظاَم ُكلََّها َأمَّ َكاُة االالسن َوالظُّ َيْدُخُل فِيِه َفُكلَُّها َتْحُصُل بَِها الذَّ

 َوَغْيِرِه مِْن ُكل  اْلَحَيَواَناِت َوَسَواُء المتصل والمنفصل الطاهر 
 
ْفُر اآْلَدمِي َُ

 
 
يِه ِسنُّ اآْلَدمِي

نُّ َفَيْدُخُل فِ ا الس  َكاُة بِِه لِْلَحِديِث َوَأمَّ والنجس فكله التجوز الذَّ

لُمنَْفِصُل َوَيْلَحُق بِِه َساِئُر اْلِعَظاِم مِْن ُكل  َوَغْيِرِه الطَّاِهُر َوالنَِّجُس َوالُمتَِّصُل َوا

ٍء 
ْ
اْلَحَيَواِن المتصل منها والمنفصل الطاهر والنجس فكله التجوز الذكاة بَِشي

نُّ َفَعْظُم  ا الس  َة فِي َقْولِِه َأمَّ   اْلِعلَّ
مِنُْه َقاَل َأْصَحاُبنَا َوَفِهْمنَا اْلِعَظاَم مِْن َبَياِن النَّبِي

َة َكْوُنُه َعْظًما َفُكلُّ َما َصَدَ   َأْي َنَهْيُتُكْم َعنُْه لَِكْونِِه َعْظًما َفَهَذا َتْصِريُح بَِأنَّ اْلِعلَّ

 َوَأْصَحاُبُه بَِهَذا اْلَحِديِث 
ُّ
افِِعي َعَلْيِه اْسُم العظم التجوز الذكاة هبوقد َقاَل الشَّ

نَُه َعَلى َما َشَرْحُتهُ   َواْلَحَسنُ  فِي ُكل  َما َتَضمَّ
ُّ
ْبُن َصالٍِح  َوبَِهَذا َقاَل النََّخِعي
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َواللَّْيُث َوَأْحَمُد َوإِْسَحاُ  وأبوثور َوَداُوُد َوُفَقَهاُء اْلَحِديِث َوُجْمُهوُر اْلُعَلَماِء 

ن  َواْلَعْظِم الُمتَِّصَلْيِن َوَيُجوُز  َوَقاَل َأُبوحنيفة وصاحباه اليجوز بِالس 

ن  َكْيَف َكاَنا بِالُمنَْفِصَليْ  ِن َوَعْن َمالٍِك ِرَواَياُت َأْشَهُرَها َجَواُزُه بِاْلَعْظِم ُدوَن الس 

بن الُمنِْذِر  َوالثَّانَِيُة َكَمْذَهِب اْلُجْمُهوِر َوالثَّالَِثُة َكَأبِي َحنِيَفَة والرابعة حكاها عنه

ن  َوالظُُّفِر وعن ٍء َحتَّى بِالس  ْ
َكاِة بَِعْظِم  بن َيُجوُز بُِكل  َشي جريح َجَواُز الذَّ

نَِّة. ا  هاْلِحَماِر ُدوَن اْلِقْرِد َوَهَذا مع ماقبله َباِطاَلِن ُمَنابَِذاِن لِلسُّ

 ما قاله النووي هو المتوجه، واهلل أعلم. :قلت

وقولنا بما أهنر الدم من اآلالت فال يحل الصعق وال الخنق وال المرتدية 

حتى تموت وال الضرب، قال اهلل تعالى:  وال الحذف بأن يحذفها بشيء

 بِِه َوالُمنَْخنَِقُة 
ِ
ُم َوَلْحُم اْلِخنِْزيِر َوَما ُأِهلَّ لَِغْيِر اهلل َمْت َعَلْيُكُم الَمْيَتُة َوالدَّ ﴿ُحر 

ْيُتْم َوَما ذُ  ُبُع إِالَّ َما َذكَّ يَحُة َوَما َأَكَل السَّ
َيُة َوالنَّطِ بَِح َعَلى َوالَمْوُقوَذُة َوالُمَتَرد 

ِذيَن َكَفُروا مِْن ِدينُِكْم  النُُّصِب َوَأْن َتْسَتْقِسُموا بِاأْلَْزاَلِم َذلُِكْم فِْسُق اْلَيْوَم َيِئَس الَّ

َفاَل َتْخَشْوُهْم َواْخَشْوِن اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي 

ْساَلمَ  ْثٍم َفإِنَّ اهلَل  َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِ ِديًنا َفَمِن اْضُطرَّ فِي َمْخَمَصٍة َغْيَر ُمَتَجانٍِف إِلِ

 [.7]المائدة: َغُفوُر َرِحيُم﴾

 الحيوان: مسألة: إذا ندَّ 
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(: إذا توحش الحيوان اإلنسى المأكول 2/396) المجموع قال النووي يف

 بئر وعجز عن عقره فلم يقدر عليه كالبعير الناد أو الشاة أو البقرة أو تردى يف

يف محل الذكاة؛ فمذهبنا أن كل موضع من بدنه محل لذكاته فحيث جرحه 

فقتله حل أكله وبه قال جمهور العلماء منهم على ابن أبى طالب وابن مسعود 

وابن عمر وابن عباس وطاوس وعطاء والشعبى والحسن البصري 

فة وأحمد بن يزيد والحكم وحماد والنخعي والثوري وأبوحني واألسود

بن  بن المسيب وربيعة والليث وإسحا  وأبوثور والمزين وداود وقال سعيد

سعد ومالك ال يحل اال بذكاته يف موضع الذبح وهو الحلق واللبة وال يتغير 

 هموضع الذكاة بتوحشه وترديه. ا

 ودليل الجمهور حديث رافع الذي تقدم، وهو الراجح.

َمْت َعَلْيُكُم لقوله تعالى:  : الشرط الثالث: أن ال يهل بها لغير اهلل ﴿ُحر 

﴾
ِ
ُم َوَلْحُم اْلِخنِْزيِر َوَما ُأِهلَّ لَِغْيِر اهلل ﴿ُقْل اَل وقوله:  [،7]المائدة:الَمْيَتُة َوالدَّ

ًما َعَلى َطاِعٍم َيْطَعُمُه إاِلَّ َأْن َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدًما  َّ ُمَحرَّ
 إَِلي

َ
َأِجُد فِي َما ُأوِحي

 بِِه﴾َمْسُفو
ِ
 [،335]األنعام:ًحا َأْو َلْحَم ِخنِْزيٍر َفإِنَُّه ِرْجُس َأْو فِْسًقا ُأِهلَّ لَِغْيِر اهلل

 َرب  وقال تعالى: 
ِ
﴿ُقْل إِنَّ َصاَلتِي َوُنُسكِي َوَمْحَياَي َوَمَماتِي هلل

إلى  [،9]الكوثر: ﴿َفَصل  لَِرب َك َواْنَحْر﴾وقال تعالى:  [،369]األنعام: اْلَعاَلِميَن﴾

غير ذلك من األدلة الدالة على تحريم الذبح لغير اهلل تعالى، والذبح لغير اهلل 

شرك أكرب مخرج من الملة، فكم يقع الناس يف مخالفة هذا الباب، وال حول 
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وال قوة إال باهلل، وقد تنّوعت هذه الشركيات فمنها ذبح الهجر وهو نوع مما 

للقبور، وأرباهبا، ومنها الذبح للجن، فهذه  أهل به لغير اهلل تعالى، ومنها الذبح

 ال يؤكل منها إجماًعا.

 (:9/553) إقتضاء الصراط المستقيم قال شيخ اإلسالم يف

 فكلُّ ما ذبح لغير اهلل فال يؤكل لحمه. انتهى.

 الشرط الرابع: أن يكون انهار من مكان الذبح وهو قطع الحلقوم والمريء:

 (:35/39) الشرح الممتع قال العثيمين يف

الرقبة أربعة أشياء إذا قطعت كلها فهذا تمام الذبح: الودجان، والمريء ـ 

 وهو مجرى الطعام والشراب ـ والحلقوم مجرى النفس.

القول الثاين: مذهب الحنابلة رحمهم اهلل، قالوا: يجزئ إذا قطع الحلقوم 

لو قطع والمريء، وإن لم يقطع الودجين وال واحًدا منهما، ومن المعلوم أنه 

الحلقوم والمريء ولم يقطع الودجين، فإن الدم سوف يكون باقًيا ال يخرج؛ 

ا، كما يخرج  ألن الدم الذي يخرج من الحلقوم والمريء سيكون ضعيًفا جدًّ

 من أي عر  يكون يف اليد أو يف الرجل، أو ما أشبه ذلك.

 ه القول الثالث: ال بد من قطع ثالثة من أربعة. ا

  الرقبة أربعة أشياء: ودجان، وحلقوم، ومريء.(: يف39/ 35وقال)
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)الودجان(: عرقان غليظان يحاذيان الحلقوم والمريء، ويسميان 

 الشرايين.

 )الحلقوم(: مجرى النفس.

)المريء(: مجرى الطعام والشراب... فال بد من قطع الحلقوم والمريء؛ 

 هألن بقطعهما فقد الحياة. ا

 (:37/977) المغني قال ابن قدامة يف

ْدِر. َواَل  ي َبْيَن َأْصِل اْلُعنُِق َوالصَّ
تِ  اْلَوْهَدُة الَّ

َ
بَُّة َوِهي ا الَمِحلُّ َفاْلَحْلُق َواللَّ َوَأمَّ

 
 
ْجَماِع، َوَقْد ُرِوَي فِي َحِديٍث، َعِن النَّبِي ْبُح فِي َغْيِر َهَذا الَمِحل  بِاإْلِ َيُجوُز الذَّ

َكاُة فِي الحَ »َأنَُّه َقاَل:  بَّةِ الذَّ  .«ْلِق َواللَّ

بَِّة. َواْحَتجَّ بَِحِديِث ُعَمَر، َوُهَو َما َرَوى  ي اْلَحْلِق َواللَّ
َكاُة فِ َقاَل َأْحَمُد: الذَّ

َسِعيُد، َواأْلَْثَرُم، بِإِْسنَاِدِهَما َعِن اْلُفَرافَِصِة، َقاَل: ُكنَّا ِعنَْد ُعَمَر، َفنَاَدى َأنَّ النَّْحَر 

بَِّة َوالْ  َنَُّه فِي اللَّ
ِ
؛ أل ْت بَِهَذا الَمِحل  َكاَة اْخَتصَّ َحْلِق لَِمْن َقَدَر. َوإِنََّما َنَرى َأنَّ الذَّ

يَّاَلُة، َوُيْسِرُع ُزُهوَ  النَّْفِس،  َماُء السَّ ْبِح فِيِه الد  َمْجَمُع اْلُعُروِ ، َفَتنَْفِسُخ بِالذَّ

 هَيَواِن. اَفَيُكوُن َأْطَيَب لِلَّْحِم، َوَأَخفَّ َعَلى اْلحَ 

حديث أبي العشراء أن النبي سئل ما تكون الذكاة إال يف الحلق  تنبيه:

لو طعنت يف فخذها ألجزأت »واللبة، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 

(، وابن 3/997(، والنسائي )9795(، وأبوداود )3/773أخرجه أحمد ) «عنك
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 . قال الذهبي يف(، وهو ضعيف يف سنده أبوالعشراء مجهول7373ماجه )

: يف اسمه  التاريخ : ال يدرى من هو وال من أبوه. وقال البخاري يف الميزان

 وسماعه من أبيه نظر.

فخرج  الشرط الخامس: أن يكون الذابح لها عاقاًل، مسلًما كان أو كتابيًّا:

بقولنا )عاقاًل(: المجنون والسكران، وبقولنا )مسلًما أو كتابيًّا(: الوثني، 

 د.والمرت

 (:27-35/73) الشرح الممتع قال ابن عثيمين يف

 :ثمانيةفشروط حل الذبيحة 

 أهلية المذكي، ويتفرع عليه الثاين وهو قصد الذكاة. األول:

 اآللة. الثالث:

 قطع الحلقوم والمريء. الرابع:

 التسمية. الخامس:

أال يذبح لغير اهلل، فإن ذبح لغير اهلل فهي حرام، ال تحل، حتى  السادس:

وإن سمى اهلل، بأن ذبح لصنم، أو لسلطان، أو لرئيس، أو لولي، أو ألي أحد، 

َمْت ذبًحا يتقرب إليه به، ويعظمه به، فإن الذبيحة حرام؛ لقوله تعالى:  ﴿ُحر 

 بِِه َوالُمنَْخنَِقُة َوالَموْ 
ِ
ُم َوَلْحُم اْلِخنِْزيِر َوَما ُأِهلَّ لَِغْيِر اهلل ُقوَذُة َعَلْيُكُم الَمْيَتُة َوالدَّ



 يف شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان فتح ذي الجالل واإلكرام

 

178 

  

  

  

 

ْيُتْم َوَما ُذبَِح َعَلى  ُبُع إِالَّ َما َذكَّ َيُة َوالنَِّطيَحُة َوَما َأَكَل السَّ َوالُمَتَرد 

 ، يعني على األصنام، فما ذبح عليها فهو حرام.[7]المائدة: النُُّصِب﴾

أال يذكر اسم غير اهلل عليها، فإن ذكر غير اسم اهلل عليها فهي  السابع:

 مفرًدا، أو مع اسم اهلل؛ لقوله تعالى:  حرام، سواء ذكره
ِ
﴿َوَما ُأِهلَّ لَِغْيِر اهلل

وأصل اإلهالل رفع الصوت، فإذا أهل لغير اهلل بشيء من  [،7]المائدة: بِِه﴾

الذبائح فهي حرام، مثل أن يقول: باسم المسيح، أو باسم الولي فالن، أو 

ما أشبه ذلك، فإن  أو باسم الشعب، أو باسم الرئيس، أو، باسم النبي محمد 

الذبيحة حرام ال تحل؛ ألنه أهل لغير اهلل هبا، فإذا انفرد بذكر غير اهلل فاألمر 

﴿َلِئْن واضح، وإن شارك؛ فألن الشرك إذا قارن العمل أحبطه قال تعالى: 

 وعلى هذا فإذا [،65]الزمر: َأْشَرْكَت َلَيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َوَلَتُكوَننَّ مَِن اْلَخاِسِريَن﴾

 ُذبحت الذبيحة على اسم غير اهلل منفرًدا أو مشارًكا فإهنا حرام ال تحل.

 وهل تحل ذبيحة الناسي؟

 ال تحل الذبيحة برتك التسمية ناسًيا. 

أن يكون الذبح مأذوًنا فيه شرًعا، فإن كان غير مأذون فيه فال يخلو  الثامن:

كون غير مأذون فيه من حالين: إما أن يكون غير مأذون فيه لحق اهلل، وإما أن ي

 لحق غير اهلل.
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فاألول: الذي ال يؤذن فيه لحق اهلل، كالصيد يف حال اإلحرام، أو الصيد يف 

الحرم، فإذا ذبح الُمْحِرم صيًدا فهو حرام، وإن تمت الشروط؛ ألنه لم يؤذن 

َم َعَلْيُكْم َصْيُد اْلَبر  َما ُدْمُتْم ُحُرًما﴾فيه شرًعا، لقوله تعالى:  ]المائدة: ﴿َوُحر 

َصْيُد اْلَبر  َحاَلُل َلُكْم َما َلْم َتِصيُدوُه، »ولقول النبي عليه الصالة والسالم:  [،26

بن جثامة  وألن النبي عليه الصالة والسالم أهدى إليه الصعُب  ،«َأْو ُيَصْد َلُكمْ 

ُه َعَلْيَك إِالَّ َأنَّ »حماًرا وحشيًّا، فرده عليه، وقال:  أي:  ،«ا ُحُرمُ إِنَّا َلْم َنُردَّ

 بن جثامة للنبي صلى اهلل عليه وسلم. ُمْحِرمون، وقد صاده الصعب

وأما الثاين: وهو ما كان غير مأذون فيه لحق الغير، كالمغصوب، 

والمسرو ، والمنهوب، وما أشبهه، ففيه للعلماء قوالن، هما روايتان عن 

 اإلمام أحمد:

ه، مثل رجل غصب شاة القول األول: أنه ال يحل؛ ألنه غير مأذون في

وذبحها، فإهنا ال تحل؛ ألن هذا الذبح غير مأذون فيه، وكل ما ال يؤذن فيه 

وهو ينقسم إلى صحيح وفاسد، فإنه ال ينفذ، وهذه قاعدة شرعية، ودليل ذلك 

، وذْبح «َمْن َعِمَل َعَماًل َلْيَس َعَلْيِه َأْمُرَنا َفُهَو َردِ »قوله صلى اهلل عليه وسلم: 

 فيكون فاسًدا مردوًدا.، الغير ليس عليه أمر اهلل ورسوله ُملِك 

القول الثاين: أن المحرم لحق الغير يحل؛ وذلك ألن هذا الذبح صادر من 

أهله، وهذا الحيوان ليس محرتًما لعينه، وال محرًما لعينه، لكنه لحق آدمي، 
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د يف فالتحريم والحرمة فيه لغيره، ال له، بخالف الصيد يف اإلحرام، والصي

 الحَرم، فإنه محرم لذاته؛ ولذلك َحُرم صيده، وحرم أكله.

وهذا األخير هو المذهب أنه حالل لكن مع اإلثم، وهو الراجح، فإذا كان 

حالاًل فهل معناه أنه يحل أكله، أو ال يحل؟ ال يحل، ال من أجل أنه حرام من 

ذبحه  حيث الذبح، ولكن ألنه مال الغير، ولهذا لو غصب لحًما مذبوًحا،

 ه صاحبه حرم أكله، إًذا لو أذن فيه صاحبه لصار حالاًل. ا

 استحباب حد الشفرة واإلحسان يف الذبح:

( 3255بن أوس عند مسلم) ويستحب أن يريح ذبيحته لحديث شداد

ٍء، َفإَِذا َقَتْلُتْم َفَأْحِسنُوا اْلِقْتَلةَ »ولفظه: 
ْ
ْحَساَن َعَلى ُكل  َشي ، َوإَِذا إِنَّ اهلَل َكَتَب اإْلِ

ْبَح، َوْلُيِحدَّ َأَحُدُكْم َشْفَرَتُه، َفْلُيِرْح َذبِيَحَتهُ   .«َذَبْحُتْم َفَأْحِسنُوا الذَّ

َة، َعْن َأبِيِه: َأنَّ َرُجاًل، َقاَل: َيا َرُسوَل اهلل ويف بابه حديث ُمَعاِوَيةَ  ْبِن ُقرَّ
، إِن ي ِ 

اَة َوَأَنا َأْرَحُمَها، َأْو َقاَل  اَة َأْن َأْذَبَحَها. َقاَل: َأْذَبُح الشَّ اُة »: إِن ي أَلَْرَحُم الشَّ َوالشَّ

 .«إِْن َرِحْمَتَها َرِحَمَك اهللُ 

 ذبيحة اليهودي والنصراين:

اليهود والنصارى كفار، وذبائح الكفار محرمة، ال تجوز بحال إال أن اهلل 

َيْوَم ﴿الْ استثنى ذبيحة اليهودي والنصراين وهم أهل الكتاب، فقال تعالى: 
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ِذيَن ُأوُتوا اْلكَِتاَب ِحِل َلُكْم َوَطَعاُمُكْم ِحِل  ي َباُت َوَطَعاُم الَّ ُأِحلَّ َلُكُم الطَّ

 [.5]المائدة: َلُهْم﴾

ا 5333وقد صّح عن النبي من حديث أبي هريرة عند البخاري) ( قال: َلـمَّ

صلى اهلل عليه  ِ ِم، َفَقاَل َرُسوُل اهللَشاُة فِيَها َس  ِ ُفتَِحْت َخْيَبُر، ُأْهِدَيْت لَِرُسوِل اهلل

َفُجِمُعوا َلُه، َفَقاَل َلُهْم َرُسوُل  «اْجَمُعوا لِي َمْن َكاَن َها ُهَنا مَِن الَيُهودِ »وسلم: 

 َعنُْه؟»صلى اهلل عليه وسلم:  ِ اهلل
َّ
ٍء، َفَهْل َأْنُتْم َصاِدِقي

ْ
. «إِن ي َساِئُلُكْم َعْن َشي

َمْن »صلى اهلل عليه وسلم:   ِ َأَبا الَقاِسِم، َفَقاَل َلُهْم َرُسوُل اهلل َفَقاُلوا: َنَعْم َيا

َكَذْبُتْم، َبْل » صلى اهلل عليه وسلم: ِ َقاُلوا: َأُبوَنا ُفالَُن، َفَقاَل َرُسوُل اهلل «َأُبوُكْم؟

 »َفَقاُلوا: َصَدْقَت َوَبِرْرَت، َفَقاَل:  «َأُبوُكْم ُفالَنُ 
َّ
ٍء إِْن  َهْل َأْنُتْم َصاِدِقي

ْ
َعْن َشي

َفَقاُلوا: َنَعْم َيا َأَبا الَقاِسِم، َوإِْن َكَذْبنَاَك َعَرْفَت َكِذَبَنا َكَما َعَرْفَتُه  «َسَأْلُتُكْم َعنُْه؟

َفَقاُلوا:  «َمْن َأْهُل النَّاِر؟»صلى اهلل عليه وسلم:  ِ فِي َأبِيَنا، َقاَل َلُهْم َرُسوُل اهلل

ُثمَّ َتْخُلُفوَنَنا فِيَها، َفَقاَل َلُهْم َرُسوُل اهللَنُكوُن فِيَها َيِسيًرا، 
صلى اهلل عليه وسلم:  ِ 

 اَل َنْخُلُفُكْم فِيَها َأَبًدا»
ِ
 َعْن »، ُثمَّ َقاَل َلُهْم: «اْخَسُئوا فِيَها، َواهلل

َّ
َفَهْل َأْنُتْم َصاِدِقي

ٍء إِْن َسَأْلُتُكْم َعنُْه؟
ْ
ا؟ َهْل »َقاُلوا: َنَعْم، َفَقاَل:  «َشي اِة َسمًّ  «َجَعْلُتْم فِي َهِذِه الشَّ

اًبا  «َما َحَمَلُكْم َعَلى َذلَِك؟»َفَقاُلوا: َنَعْم، َفَقاَل:  َفَقاُلوا: َأَرْدَنا: إِْن ُكنَْت َكذَّ

َك.  َنْسَتِريُح مِنَْك، َوإِْن ُكنَْت َنبِيًّا َلْم َيُضرَّ



 يف شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان فتح ذي الجالل واإلكرام

 

182 

  

  

  

 

اِصِريَن َقْصَر َخْيَبَر، بن مغفل قال: ُكنَّا ُمحَ  ( عن عبداهلل7357ويف البخاري)

 
ُّ
، َفإَِذا النَّبِي ُخَذُه، َفاْلَتَفتُّ

ِ
، َفَرَمى إِْنَساُن بِِجَراٍب فِيِه َشْحُم، َفنََزْوُت آل

 َفاْسَتْحَيْيُت مِنُْه.

 والشاهد من الحديث أن الشحم من األنعام، وقد ذبحت من اليهود.

 (:37/927) المغني قال ابن قدامة يف

 مِنُْهْم، َوَتْحِريِم َواَل َفْرَ  
 
، فِي إَباَحِة َذبِيَحِة اْلكَِتابِي

 
ي م    َوالذ 

َبْيَن اْلَحْربِي

َذبِيَحِة َمْن ِسَواُه، َوُسِئَل َأْحَمُد َعْن َذَباِئِح َنَصاَرى َأْهِل اْلَحْرِب، َفَقاَل: اَل َبْأَس 

ْحِم. قَ   ِ بَِها، َحِديُث َعْبِداهلل ٍل فِي الشَّ اَل إِْسَحاُ : َأَجاَد. َوَقاَل اْبُن ْبِن ُمَغفَّ

الُمنِْذِر: َأْجَمَع َعَلى َهَذا ُكلُّ َمْن َنْحَفُظ َعنُْه مِْن َأْهِل اْلِعْلِم؛ مِنُْهْم ُمَجاِهُد، 

ْأِي. ، َوَأْحَمُد، َوإِْسَحاُ ، َوَأُبوَثْوٍر، َوَأْصَحاُب الرَّ ُّ
افِِعي ، َوالشَّ  َوالثَّْوِريُّ

 َوَغْيِرِه، إالَّ َأنَّ فِي َنَصاَرى اْلَعَرِب اْختِاَلًفا  َواَل َفْرَ  َبْينَ 
ُّ
 اْلَعَربِي

 
اْلكَِتابِي

ا َبْهَراُء  ي َباِب اْلِجْزَيِة. َوُسِئَل َمْكُحوُل َعْن َذَباِئِح اْلَعَرِب. َفَقاَل: َأمَّ
َذَكْرَناُه فِ

ا َبنُو َتْغلَِب فَ  ِحيُح َوَتنُوُخ َوُسَلْيُح، َفاَل َبْأَس، َوَأمَّ اَل َخْيَر فِي َذَباِئِحِهْم. َوالصَّ

 هإَباَحُة َذَباِئِح اْلَجِميِع؛ لُِعُموِم اآْلَيِة فِيِهْم. ا
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 مسألة: هل تقبل ذبيحة الكتابي مطلًقا ؟

قال بعض أهل العلم كالشافعية أن ما اعتقدوه طعاًما لهم فهو حالل لنا 

، والصحيح أنه ال بد يف سموا عليه أم ال، ذبحوه على طريقة المسلمين أم ال

 الذبيحة من توفر شرائطها المذكورة قبل.

 (:35/69) الشرح الممتع قال الشيخ العثيمين يف

فالمهم أن بعض العلماء قال: ما اعتقده أهل الكتاب طعاًما فإنه حالل، 

وال نحتاج إلى قطع الحلقوم والمريء، وال إلى التسمية، لكن الصواب الذي 

ء خالف ذلك، وأنه ال بد أن يذكى وينَهر الدم فيه، وال بد عليه جمهور العلما

 ه أن يسمى اهلل عليه. ا

وتقدم أن اهلل أباح لنا طعام الذين آلتوا الكتاب ويدخل فيها ذبائحهم إذا 

استوفيت شروطها المذكورة قبل من حيث التسمية، وذبح األوداج واللبة، 

م أما إذا فقدت الشروط المعتربة وأن ال تكون قد أهل هبا لغير اهلل على ما تقد

 يف حل الذبيحة فإهنا تحرم.

 (:7/933) السيل الجرار قال الشوكاين يف

ِذيَن وأما ذبيحة أهل الذمة فقد دل على حلها القرآن الكريم:  ﴿ َوَطَعاُم الَّ

ومن قال إن اللحم ال يتناوله الطعام فقد قصر يف  ُأوُتوا اْلكَِتاَب ِحِل َلُكْم ﴾

لم ينظر يف كتب اللغة وال نظر يف األدلة الشرعية المصرحة بأن النبي البحث و
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أكل ذبائح أهل الذمة كما يف أكله للشاة التي طبختها يهودية وجعلت فيها 

ا والقصة أشهر من أن نحتاج إلى التنبيه عليها وال مستند للقول بتحريم  سمًّ

م يرسخ قدمه يف علم ذبائحهم إال مجرد الشكوك واألوهام التي يبتلى هبا من ل

الشرع فإن قلت قد يذبحون لغير اهلل أو بغير تسمية أو على غير الصفة 

المشروعة يف الذبح، قلت: إن صح شيء من هذا فالكالم يف ذبيحتهم 

كالكالم يف ذبيحة المسلم إذا وقعت على أحد هذه الوجوه وليس النزاع إال 

 هبشرط معترب. ايف مجرد كون كفر الذمي مانًعا ال يف كونه أخل 

 مسألة: ذبائح بقية الكفار والمرتد:

ِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِحِل َلُكْم﴾تقدم قول اهلل تعالى:   [،5]المائدة: ﴿َوَطَعاُم الَّ

 ومفهوم أن طعام غيرهم ليس يحل لنا بل هو محرم.

 (:7/936) السيل وخالف الشوكاين فقال يف

 غير ذابح لغير اهلل وأهنر الدم وفرى أقول: إذا ذبح الكافر ذاكًرا السم اهلل

األوراج فليس يف األدلة ما يدل على تحريم هذه الذبيحة الواقعة على هذه 

ْيُتْم ﴾:  الصفة وال يصح االستدالل بمثل قوله لكون الخطاب  ﴿ إِالَّ َما َذكَّ

فيها للمسلمين ألنا نقول الخطاب فيها لكل من يصلح للخطاب فمن زعم أن 

 ج من ذلك بعد أن ذبح هلل وسمى فالدليل عليه.الكافر خار
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وأما إذا ذبح الكافر لغير اهلل فهذه الذبيحة حرام ولو كانت من مسلم 

وهكذا إذا ذبح غير ذاكر السم اهلل عز و جل فإن إهمال التسمية منه كإهمال 

 هالتسمية من المسلم. ا

 (:37/927) المغني قال ابن قدامة يف

َناِدَقِة َوَغْيِرِهْم، ُحْكُم َوُحْكُم َساِئِر اْلكُ  ْن َعَبَدِة اأْلَْوَثاِن َوالزَّ
اِر، مِ فَّ

، فِي َتْحِريِم َذَباِئِحِهْم َوَصْيِدِهْم. ا
 
 هالَمُجوِسي

ولما ذكر ابن قدامة من قال من العلماء بكراهة ذبيحة المجوسي قال 

(37/973:) 

َنَّ َقاَل َأْحَمُد: َواَل َأْعَلُم َأَحًدا َقاَل بِِخاَل 
ِ
فِِه، إالَّ َأْن َيُكوَن َصاِحَب بِْدَعٍة. َوأل

ِذيَن ُأوُتوا اْلكَِتاَب ِحِل َلُكْم﴾اهلَل َتَعاَلى َقاَل:  َفَمْفُهوُمُه  [،5]المائدة: ﴿َوَطَعاُم الَّ

اِر. ا  هَتْحِريُم َطَعاِم َغْيِرِهْم مَِن اْلُكفَّ

 حكم ذبائح المنافقين:

المنافقين، وإنما كان يعاملهم بما َهر لم يصح أن النبي هنى عن ذبائح 

 منهم من اإلسالم، فيعاملون على هذا.

إال من أَهر منهم النفا  حتى ُعلم كفره وزندقته بيقين فحكمه حكم 

 ذبائح الكفار، واهلل أعلم.
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 الذبح من القفا:

َنا َعْن (: َفإِْن َذَبَحَها مِْن َقَفاَها اْختَِياًرا، َفَقْد َذَكرْ 37/777) المغني قال يف

 ،
ٍّ
 َهَذا َعْن َعلِي

َ
. َوُحكِي

 
َأْحَمَد، َأنََّها اَل ُتْؤَكُل. َوُهَو َمْفُهوُم َكاَلِم اْلِخَرِقي

ى َهِذِه  َوَسِعيدِ  : ُتَسمَّ ُّ
ْبِن الُمَسي ِب، َوَمالٍِك، َوإِْسَحاَ . َقاَل إْبَراِهيُم النََّخِعي

بِيَحُة اْلَقِفيَنُة.  الذَّ

ُة َقْبَل َقْطِع اْلُحْلُقوِم َوالَمِريِء  َوَقاَل اْلَقاِضي: إْن َبِقَيْت فِيَها َحَياُة ُمْسَتِقرَّ

. َوَهَذا 
 
افِِعي ِة. َوَهَذا َمْذَهُب الشَّ َحلَّْت، َوإاِلَّ َفاَل، َوُيْعَتَبُر َذلَِك بِاْلَحَرَكِة اْلَقِويَّ

ْبَح إَذا َأَتى َعَلى َما فِيِه َحَياةُ  َنَّ الذَّ
ِ
؛ أل ُبِع،  َأَصحُّ ُة، َأَحلَُّه، َكَأِكيَلِة السَّ ُمْسَتِقرَّ

ْيِف َفَأَطاَر َرْأَسَها، َحلَّْت بَِذلَِك.  َيِة َوالنَِّطيَحِة. َوَلْو َضَرَب ُعنَُقَها بِالسَّ َوالُمَتَرد 

ْيِف  ٍة َأْو َشاٍة بِالسَّ ، ُيِريُد َنصَّ َعَلْيِه َأْحَمُد، َفَقاَل: َلْو َأنَّ َرُجاًل َضَرَب َرْأَس َبطَّ

بِيَحَة، َكاَن َلُه َأْن َيْأُكَلُه.  بَِذلَِك الذَّ

 ،
ٍّ
ْلَك َذَكاُة َوِحيَُّة. َوَأْفَتى بَِأْكلَِها ِعْمَرانُ ، َوُرِوَي َعْن َعِلي

ْبُن  َأنَُّه َقاَل: تِ

. ، َوَأُبوَحنِيَفَة، َوالثَّْوِريُّ ُّ
ْعبِي  ُحَصْيٍن. َوبِِه َقاَل الشَّ

 َ
ِ
َنَُّه اْجَتَمَع   ِ بِي َعْبِداهللَوَقاَل َأُبوَبْكٍر أل

ِ
ِحيُح َأنََّها ُمَباَحُة؛ أل فِيَها َقْواَلِن. َوالصَّ

ْبِح، َفُأبِيَح. ا  هَقْطُع َما َتْبَقى اْلَحَياُة َمَعُه َمَع الذَّ

وقال القاضي أبويعلى من الحنابلة: إن بقيت فيها حياة مستقرة قبل قطع 

 يحة وهذا مذهب الشافعي.الحلقوم والمرئي صح الذبح وحل الذب
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 (:3/933) مغني المحتاج قال صاحب

)ولو ذبحه(: أي الحيوان المقدور عليه. )من قفاه(: أو من صفحة عنقه. 

)عصى(: بذلك لما فيه من التعذيب. )فإن أسرع(: يف ذلك )فقطع الحلقوم 

والمريء وبه حياة مستقرة(: أو قطعهما. )حل(: ألن الذكاة صادفته وهو حي 

 هلو قطع يد الحيوان تم ذكاه. اكما 

 ذبح ما ُينحر، ونحر ما يذبح فجائز:

 (:37/776) المغني قال يف

ْيُث،  ، َوَقَتاَدُة، َوَمالُِك، َواللَّ ْهِريُّ َهَذا َقْوُل َأْكَثِر َأْهِل اْلِعْلِم؛ مِنُْهْم َعَطاُء، َوالزُّ

، َوإِْس 
ُّ
افِِعي ، َوَأُبوَحنِيَفَة، َوالشَّ  َعْن َداُود، َأنَّ َوالثَّْوِريُّ

َ
َحاُ ، َوَأُبوَثْوٍر. َوُحِكي

َنَّ اهلَل َتَعاَلى َقاَل ﴿إِنَّ 
ِ
ْبِح؛ أل بَِل اَل ُتَباُح إالَّ بِالنَّْحِر، َواَل ُيَباُح َغْيُرَها إالَّ بِالذَّ اإْلِ

ُجوَب، َوَقاَل [. َواأْلَْمُر َيْقَتِضي اْلوُ 63اهلَل َيْأُمُرُكْم َأْن َتْذَبُحوا َبَقَرًة﴾ ]البقرة: 

 َنَحَر اْلُبْدَن، َوَذَبَح 9َتَعاَلى ﴿َفَصل  لَِرب َك َواْنَحْر﴾ ]الكوثر: 
َّ
َنَّ النَّبِي

ِ
[. َوأل

 اْلَغنََم، َوإِنََّما ُتْؤَخُذ اأْلَْحَكاُم مِْن ِجَهتِِه.

َنَّ 
ِ
بِِل إالَّ النَّْحُر؛ أل َ َعْن َمالٍِك، َأنَُّه اَل ُيْجِزُئ فِي اإْلِ

َأْعنَاَقَها َطِويَلُة،  َوُحكِي

ْمُه. َب بُِخُروِج ُروِحِه. َقاَل اْبُن الُمنِْذِر: إنََّما َكِرَهُه، َوَلْم ُيَحر   َفإَِذا ُذبَِح َتَعذَّ
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َم ِبَما ِشْئَت »َوَلنَا َقْوُل النَّبِي . َوَقاَلْت َأْسَماُء: َنَحْرَنا َفَرًسا َعَلى َعْهِد «اْمُرِر الدَّ

فِي  ِ َأَكْلَناُه َوَنْحُن بِالَمِدينَِة. َوَعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت: َنَحَر َرُسوُل اهللفَ  ِ َرُسوِل اهلل

َكاِة، َفَجاَز َأْكُلُه، َكاْلَحَيَواِن  َنَُّه َذَكاُة فِي َمِحل  الذَّ
ِ
ِة اْلَوَداِع َبَقَرًة َواِحَدًة. َوأل ِحجَّ

 اآْلَخِر.

 ذبح الصبي والمرأة:

 :(37/733) المغني قال يف

ْبُح مَِن الُمْسلِِميَن َوَأْهِل اْلِكَتاِب، إَذا َذَبَح، َحلَّ َأْكُل  ُكلَّ َمْن َأْمَكنَُه الذَّ

ا َكاَن َأْو َعْبًدا، اَل َنْعَلُم فِي َهَذا  َذبِيَحتِِه، َرُجاًل َكاَن َأِو اْمَرَأًة، َبالًِغا َأْو َصبِيًّا، ُحرًّ

 ِخاَلًفا.

َع ُكلُّ َمْن َنْحَفُظ َعنُْه مِْن َأْهِل اْلِعْلِم، َعَلى إَباَحِة َذبِيَحِة َقاَل اْبُن الُمنِْذِر: َأْجمَ 

. َوَقْد ُرِوَي َأنَّ َجاِرَيًة لَِكْعِب 
 
بِي ْبِن َمالٍِك، َكاَنْت َتْرَعى َغنًَما  الَمْرَأِة َوالصَّ

ْتَها بَِحَجٍر،  َفَقاَل:  بِِسْلٍع، َفُأِصيَبْت َشاُة مِنَْها، َفَأْدَرَكْتَها َفَذكَّ
َّ
َفَسَأَل النَّبِي

 ُمتََّفُق َعَلْيِه. ،«ُكُلوَها»

 َوفِي َهَذا اْلَحِديِث َفَواِئُد َسْبُع: َأَحُدَها: إَباَحُة َذبِيَحِة الَمْرَأِة. 

 َوالثَّانَِيُة: إَباَحُة َذبِيَحِة اأْلََمِة. 

 
َّ
َنَّ النَّبِي

ِ
 َلْم َيْسَتْفِصْل.  َوالثَّالَِثُة: إَباَحُة َذبِيَحِة اْلَحاِئِض؛ أل
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ْبِح بِاْلَحَجِر.  ابَِعُة: إَباَحُة الذَّ  َوالرَّ

 َواْلَخامَِسُة: إَباَحُة َذْبِح َما ِخيَف َعَلْيِه الَمْوُت. 

اِدَسُة: ِحلُّ َما َيْذَبُحُه َغْيُر َمالِكِِه بَِغْيِر إْذنِِه.   َوالسَّ

ابَِعُة: إَباَحُة َذْبِحِه لَِغْيِر َمالِكِ   ِه ِعنَْد اْلَخْوِف َعَلْيِه. َوالسَّ

َوَيْشَتِرُط َأْن َيُكوَن َعاِقاًل، َفإِْن َكاَن طِْفاًل، َأْو َمْجنُوًنا، َأْو َسْكَراَن اَل َيْعِقُل، 

ْبُح. َوبَِهَذا َقاَل َمالُِك.  َلْم َيِصحَّ مِنُْه الذَّ

: اَل ُيْعَتَبُر اْلَعْقُل. َوَلُه فِيَما إ
ُّ
افِِعي َذا َأْرَسَل الَمْجنُوُن اْلَكْلَب َعَلى َوَقاَل الشَّ

َكاَة ُيْعَتَبُر َلَها اْلَقْصُد، َفُيْعَتَبُر َلَها اْلَعْقُل، َكاْلِعَباَدِة،  َصْيٍد َوْجَهاِن. َوَلنَا، َأنَّ الذَّ

اْلَحِديَدُة  َفإِنَّ َمْن اَل َعْقَل َلُه اَل َيِصحُّ مِنُْه اْلَقْصُد، َفَيِصيُر َذْبُحُه َكَما َلْو َوَقَعِت 

 هبِنَْفِسَها َعَلى َحْلِق َشاٍة َفَذَبَحْتَها. ا

 إذا ذبح الكتابي ما يحرم عليه:

 (:37/739) المغني قال ابن قدامة يف

 اأْلَْيُل 
َ
ْفٍر. َقاَل َقَتاَدُة: ِهي َُ َم اهلُل َعَلْيِه، مِْثَل ُكل  ِذي  ُّ َما َحرَّ

َوإَِذا َذَبَح اْلكَِتابِي

ُم َعَلْيِه، َوالنََّعاُم وَ  ، َوَما َلْيَس بَِمْشُقوِ  اأْلََصابِِع. َأْو َذَبَح َدابًَّة َلَها َشْحُم ُمَحرَّ اْلَبطُّ

  إَباَحُتُه؛ َفإِنَّ َأْحَمَد َحَكى َعْن َمالٍِك، فِي اْلَيُهوِدي  
َفَظاِهُر َكاَلِم َأْحَمَد َواْلِخَرِقي

اَة، َقاَل: اَل َيْأُكُل مِْن   َشْحِمَها.َيْذَبُح الشَّ
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اِهُر َهَذا َأنَُّه َلْم َيَرُه َصِحيًحا. َوَهَذا اْختَِياُر  ََ َقاَل َأْحَمُد: َهَذا َمْذَهُب َدِقيُق. َو

، َواْلَقاِضي، إَلى 
ُّ
اِب. َوَذَهَب َأُبواْلَحَسِن التَِّميِمي اْبِن َحامٍِد، َوَأبِي اْلَخطَّ

ُّ َعِن الضَّ 
اٍر. َوُهَو َقْوُل َمالٍِك؛ َتْحِريِمَها. َوَحَكاُه التَِّميِمي اِك، َوُمَجاِهٍد، َوَسوَّ حَّ

َنَّ اهلَل َتَعاَلى َقاَل: 
ِ
ِذيَن ُأوُتوا اْلكَِتاَب ِحِل َلُكْم﴾أل  [.5]المائدة: ﴿َوَطَعاُم الَّ

 َوَلْيَس َهَذا مِْن َطَعامِِهْم.

َنَُّه ُجْزُء مَِن اْلَبِهيَمِة، َلْم ُيَبْح لَِذابِِحَها، َفَلمْ 
ِ
ِم. َوَلنَا َما  َوأل ُيَبْح لَِغْيِرِه، َكالدَّ

 ِجَراُب مِْن َشْحٍم مِْن َقْصِر َخْيَبَر، َفنََزْوت   ِ َرَوى َعْبُداهلل
َ
ٍل َقاَل: ُدل ي ْبُن ُمَغفَّ

ُخَذُه، َفإَِذا َرُسوُل اهلل
ِ
َنََّها َذَكاُة َأَباَحِت اللَّْحمَ  ِ آل

ِ
. ُمتََّفُق َعَلْيِه. َوأل َّ

ُم إَلي  َيَتَبسَّ

ْحَم، َكَذَكاِة الُمْسلِِم.  َواْلِجْلَد، َفَأَباَحِت الشَّ

َرُه اْلُعَلَماُء،  ِهْم َذَباِئُحُهْم، َكَذلَِك َفسَّ
ُة َلَنا؛ َفإِنَّ َمْعنَى َطَعامِ َواآْلَيُة ُحجَّ

 هَوِقَياُسُهْم َينَْتِقُض بَِما َذَبَحُه اْلَغاِصُب. ا

 حديدية حتى يموت:مسألة: الصعق بالكهرباء والرمي بالكرة ال

َمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة..﴾قال اهلل تعالى:   اآلية، وهذا منها. ﴿ ُحر 

(: وأما ما ذبح على غير الوجه الشرعي 397/ 7) مجموع فتاوى ابن باز ويف

كالحيوان الذي علمنا أنه مات بالصعق أو بالخنق ونحوهما فهو يعترب من 

واء كان ذلك من عمل أهل الكتاب أو الموقوذة أو المنخنقة حسب الواقع، س
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عمل المسلمين، وما لم تعلم كيفية ذبحه فاألصل حله إذا كان من ذبائح 

المسلمين أو أهل الكتاب، وما صعق أو ضرب وأدرك حيًّا وذكي على 

ُم الكيفية الشرعية فهو حالل، قال اهلل تعالى:  َمْت َعَلْيُكُم الَمْيَتُة َوالدَّ ﴿ُحر 

َيُة َوالنَّطِيَحُة َوَلْحُم اْلخِ   بِِه َوالُمنَْخنَِقُة َوالَمْوُقوَذُة َوالُمَتَرد 
ِ
نِْزيِر َوَما ُأِهلَّ لَِغْيِر اهلل

ْيُتْم َوَما ُذبَِح َعَلى النُُّصِب َوَأْن َتْسَتْقِسُموا بِاأْلَْزاَلِم  ُبُع إاِلَّ َما َذكَّ َوَما َأَكَل السَّ

آلية على تحريم الموقوذة والمنخنقة، ويف فدلت ا [،7]المائدة:َذلُِكْم فِْسُق﴾

حكمهما المصعوقة إذا ماتت قبل إدراك ذبحها، وهكذا التي تضرب يف 

رأسها أو غيره فتموت قبل إدراك ذبحها يحرم أكلها؛ لَلية الكريمة 

 المذكورة.

وبما ذكرنا يتضح ما يف جواب الشيخ يوسف وفقه اهلل من اإلجمال، أما 

ى يستجيزون المقتولة بالخنق أو الصعق، فليس ذلك كون اليهود أو النصار

مما يجيز لنا أكلهما كما لو استجازه بعض المسلمين، وإنما االعتبار بما أحله 

الشرع المطهر أو حرمه، وكون اآلية الكريمة قد أجملت حل طعامهم ال 

يجوز أن يؤخذ من ذلك حل ما نصت اآلية على تحريمه من المنخنقة 

ما، بل يجب حمل المجمل على المبين، كما هي القاعدة والموقوذة ونحوه

 الشرعية المقررة يف األصول.

أما حديث عائشة الذي أشار إليه الشيخ يوسف: فهو يف أناس مسلمين 

حدثاء عهد باإلسالم وليسوا كفاًرا، فال يجوز أن يحتج به على حل ذبائح 
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: أن قوًما قالوا  الكفار التي دل الشرع على تحريمها، وهذا نصه: عن عائشة

: إن قوًما يأتوننا باللحم ال ندري أذكروا اسم اهلل عليه أم ال؟ فقال:  للنبي

وا َعَلْيِه َأْنُتْم َوُكُلوهُ »  قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر. رواه البخاري. ،«َسمُّ

 ولواجب النصح والبيان والتعاون على الرب والتقوى جرى تحريره.

وفضيلة الشيخ يوسف وسائر المسلمين إلصابة الحق وأسأل اهلل أن يوفقنا 

 يف القول والعمل، إنه خير مسؤول.

 وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه.انتهى

 (:932/ 3) بن فوزان مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح ويف

اهلل سبحانه أباح لنا أن نأكل من ذبائح أهل الكتاب، لكن بشرط أن يكونوا 

الطريقة الشرعية. أما إذا ذبحوها بغير الطريقة الشرعية،  ذبحوها على

كالصعق الكهربائي والخنق، أو الوقذ، أو ما أشبه ذلك، فإهنا ال تؤكل 

ذبائحهم، كما ال تؤكل ذبيحة المسلم إذا فعل هذه األشياء، فالمسلم إذا ذكى 

إذا  على غير الطريقة الشرعية فال تؤكل ذبيحته، كذلك الكتابي من باب أولى

ذكى على غير الطريقة الشرعية، فإهنا ال تؤكل ذبيحته، أما إذا ذكى على 

 الطريقة الشرعية فإن الذبيحة حالل. انتهى

 (:37/733) المغني قال يف
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ُبِع، َوَما َأَصاَبَها  يَحُة، َوَأِكيَلُة السَّ

َيُة، َوالنَّطِ َوالُمنَْخنَِقُة، َوالَمْوُقوَذُة، َوالُمَتَرد 

َمُة، إالَّ َأْن ُتْدَرْك َذَكاُتَها؛ لَِقْولِِه َتَعاَلى: َمَرُض َفمَ  ﴿إاِل َما اَتْت بِِه، ُمَحرَّ

ْيُتْم﴾ َوفِي َحِديِث َجاِرَيِة َكْعٍب: َأنََّها ُأِصيَبْت َشاُة مِْن َغنَِمَها،  [،7]المائدة: َذكَّ

 َفَقاَل 
َّ
، َفإِْن َكاَنْت َلْم َيْبَق مِْن «ُكُلوَها»: َفَأْدَرَكْتَها، َفَذَبَحْتَها بَِحَجٍر، َفَسَأَل النَّبِي

َنَُّه َلْو َذَبَح َما َذَبَحُه 
ِ
َكاِة؛ أل َحَياتَِها إالَّ مِْثُل َحَرَكِة الَمْذُبوِح، َلْم ُتَبْح بِالذَّ

ُة، بَِحْيُث ُيْمِكنُُه َذْبحُ  يَها َحَياُة ُمْسَتِقرَّ
، َلْم ُيَبْح، َوإِْن َأْدَرَكَها َوفِ

ُّ
َها، الَمُجوِسي

 َحلَّْت؛ لُِعُموِم اآْلَيِة َواْلَخَبِر.

َوَسَواُء َكاَنْت َقِد اْنَتَهْت إَلى َحاٍل َيْعَلُم َأنََّها اَل َتِعيُش َمَعُه َأْو َتِعيُش؛ لُِعُموِم 

 َلْم َيْسَأْل، َوَلْم َيْسَتْفِصْل. ا
َّ
َنَّ النَّبِي

ِ
 هاآْلَيِة َواْلَخَبِر، َوأل

 ين أي حديدة:مسألة: الذبح بغير السك

ْبِن َمالٍِك َكاَنْت  ْبِن ُمَعاٍذ: َأنَّ َجاِرَيًة لَِكْعِب  ْبِن َسْعٍد َأْو َسْعدِ  َعْن ُمَعاذِ 

 
ُّ
َتْرَعى َغنًَما بَِسْلٍع، َفُأِصيَبْت َشاُة مِنَْها، َفَأْدَرَكْتَها َفَذَبَحْتَها بَِحَجٍر، َفُسِئَل النَّبِي

 (.5575ي )أخرجه البخار ،«ُكُلوَها»َفَقاَل: 

( َعْن َأبِي َسِعيٍد اْلُخْدِري  َقاَل: َكاَنْت لَِرُجٍل مَِن 3379ويف سنن النسائي )

اأْلَْنَصاِر َناَقُة َتْرَعى فِي ِقَبِل ُأُحٍد، َفُعِرَض َلَها، َفنََحَرَها بَِوَتٍد، َفُقْلُت لَِزْيٍد: َوَتُد 

 َفَسَأَلُه: َفَأَمَرُه بَِأْكلَِها. مِْن َخَشٍب َأْو َحِديٍد؟ َقاَل: اَل. َبْل َخَشُب،
َّ
 َفَأَتى النَّبِي
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( َعِن اْبِن َطاُوٍس، َعْن َأبِيِه 323/ 3) المصنف وعند عبدالرزا  الصنعاين يف

َقاَل: )إَِذا َلْم َيُكْن ِعنَْدَك َشْفَرُة، ُثمَّ َذَبْحَت َشاًة َبَوتٍِد َأْجَزَأ َعنَْك(، وفيه َعِن اْبِن 

ٍد(. َعبَّاٍس َقاَل:  )اْذَبْح بِاْلُعوِد إَِذا َأْفَرى اأْلَْوَداَج َغْيَر ُمَثر 

 فالمحرم ما كان بالسن والظفر على ما تقدم، واهلل أعلم.

 مسألة: استقبال القبلة حال الذبح:

ال يشرتط ذلك، لكن يسن؛ لما صح عن النبي أنه لما ذبح أضحيته 

 وّجهها.

 قال العلماء: أي وجهها إلى جهة القبلة.

ونكون هبذا قد ذكرنا أهم مسائل هذا الباب فيما أرجو، والحمد هلل رب 

 العالمين، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

 فائدة: اإلجماع يف باب الذبائح:

 (:63)ص:  اإلجماع قال ابن المنذر يف

وأجمعوا على أن المرء إذا ذبح ما يجوز الذبح به، وسمى اهلل، وقطع 

 ودجين، وأسال الدم: أن الشاة مباح أكلها.الحلقوم وال

 وأجمعوا على إباحة ذبيحة األخرس.

 وأجمعوا على أن الجنين إذا خرج حيًّا أن زكاته بزكاة أمه.
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وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي، والمرأة إذا أطاقا الذبح، وأتيا على ما 

 يجب أن يؤتى عليه.

 إذا ذكروا اسم اهلل عليها.وأجمعوا على أن ذبائح أهل الكتاب لنا حالل 

وأجمعوا على أن ذبائح أهل الحرب حالل، وانفرد مالك، فقال: ال يؤكل 

 شحم ذبيحة ذبحها يهودي.

بن  وأجمعوا على أن ذبائح المجوس حرام ال تؤكل، وانفرد سعيد

 المسيب.

 وأجمعوا على أن ذبيحة الصبي، والمرأة من أهل الكتاب مباح. انتهى
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 أحكام الصيد

يَّاَرِة اهلل عز وجل:  قال ﴿ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوَطَعاُمُه َمَتاًعا َلُكْم َولِلسَّ

َم َعَلْيُكْم َصْيُد اْلَبر  َما ُدْمُتْم ُحُرًما﴾  [.26]المائدة: َوُحر 

ي َباُت َومَ وقال اهلل تعالى:  ا ﴿َيْسَأُلوَنَك َماَذا ُأِحلَّ َلُهْم ُقْل ُأِحلَّ َلُكُم الطَّ

ا َأْمَسْكَن  ا َعلََّمُكُم اهلُل َفُكُلوا مِمَّ بِيَن ُتَعل ُموَنُهنَّ مِمَّ َن اْلَجَواِرِح ُمَكل 
ْمُتْم مِ َعلَّ

ُقوا اهلَل إِنَّ اهلَل َسِريُع اْلِحَساِب﴾  َعَلْيِه َواتَّ
ِ
 [.3]المائدة: َعَلْيُكْم َواْذُكُروا اْسَم اهلل

 (:37/956) المغني قال ابن قدامة يف

ا اْلكَِتاُب: َفَقْوُل اهلل ْجَماُع؛ َأمَّ
نَُّة َواإْلِ َتاُب َوالسُّ

ْيِد، اْلكِ اأْلَْصُل فِي إَباَحِة الصَّ
 ِ 

َم َعَلْيُكْم َتَعاَلى:  يَّاَرِة َوُحر  ﴿ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوَطَعاُمُه َمَتاًعا َلُكْم َولِلسَّ

﴿َوإَِذا َحَلْلُتْم َوَقاَل ُسْبَحاَنُه:  [،26لمائدة: ]اَصْيُد اْلَبر  َما ُدْمُتْم ُحُرًما﴾

﴿َيْسَأُلوَنَك َماَذا ُأِحلَّ َلُهْم ُقْل ُأِحلَّ َوَقاَل ُسْبَحاَنُه:  [،9]المائدة: َفاْصَطاُدوا﴾

ا َعلََّمكُ  بِيَن ُتَعل ُموَنُهنَّ مِمَّ ْمُتْم مَِن اْلَجَواِرِح ُمَكل  ي َباُت َوَما َعلَّ ُم اهلُل َلُكُم الطَّ

 َعَلْيِه﴾
ِ
ا َأْمَسْكَن َعَلْيُكْم َواْذُكُروا اْسَم اهلل مَّ

 [.3]المائدة: َفُكُلوا مِ

، َقاَل: َأَتْيت َرُسوَل اهلل
ُّ
نَُّة، َفَرَوى َأُبوَثْعَلَبَة اْلُخَشنِي ا السُّ َوَأمَّ

َفُقْلُت: َيا َرُسوَل   ِ 

ِذي إنَّا بَِأْرِض َصْيٍد، َأِصيُد بَِقْوِسي، َوأَ  ِ اهلل ِصيُد بَِكْلبِي الُمَعلَِّم، َوَأِصيُد بَِكْلبِي الَّ

ٍم، َفَأْخبِْرنِي َماَذا َيْصُلُح لِي؟ َقاَل:  ا َما َذَكْرت َأنَُّكْم بَِأْرِض َصْيٍد، »َلْيَس بُِمَعلَّ َأمَّ
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 َعَلْيِه َفُكْل، َوَما ِصْدَت بَِكْلبِك ال

ِ
ُمَعلَِّم، َفَما ِصْدَت بَِقْوِسَك، َوَذَكْرَت اْسَم اهلل

ِذي َلْيَس بُِمَعلٍَّم، َفَأْدَرْكت   َعَلْيِه، َفُكْل، َوَما ِصْدَت بَِكْلبَِك الَّ
ِ
َوَذَكْرَت اْسَم اهلل

 .«َذَكاَتُه، َفُكْل 

َم،  ِ ْبِن َحاتٍِم، َقاَل: ُقْلت: َيا َرُسوَل اهلل َوَعْن َعِدي   ، إنَّا ُنْرِسُل اْلَكْلَب الُمَعلَّ

ُكْل َما َلْم َيْشَرْكُه َكْلُب »؟ َقاَل: ُكْل. ُقْلت: َوإِْن َقَتَل؟ َقاَل: َفُيْمِسُك َعَلْيَنا

َما َخَرَ  َفُكْل، َوَما »َعْن َصْيِد اْلِمْعَراِض، َفَقاَل:  ِ . َقاَل: َوُسِئَل َرُسوُل اهلل«َغْيُرهُ 

 ُمتََّفُق َعَلْيِهَما. «َقَتَل بَِعْرِضِه َفاَل َتْأُكْل 

ْيِد.َوَأْجَمَع َأْهُل الْ  َن الصَّ
ْصطَِياِد َواأْلَْكِل مِ

ِ
 ِعْلِم َعَلى إَباَحِة اال

 األصل يف الصيد اإلباحة:

تقدمت المسألة يف أوائل الكتاب: )هل األصل يف الحيوان اإلباحة أم 

ثالثة الحظر؟( وهذا نحوها وفرعها، وقد ذهب العلماء يف هذه المسألة إال 

 :مذاهب

 ريم واإلباحة فرعه المرتب عليه.أن األصل يف الصيد التح األول:

 أن األصل يف الصيد اإلباحة، والتحريم فرعه المرتب عليه. الثاين:
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ال أصل يف شيء إال ما أصله الشرع بتبيان حكمه وإيضاح الدليل  الثالث:

( البن 9/333) أحكام القرآن منه عليه من حل أو تحريم أو ندب أو كراهة. ا

 العربي.

 مسألة: صيد البحر:

]المائدة: ﴿ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوَطَعاُمُه َمَتاًعا َلُكْم﴾ل اهلل عز وجل: قا

ُهَو الطَُّهوُر َماُؤُه، الِحلُّ »ويف الحديث لما سئل رسول اهلل عن البحر قال:  [،26

وهو حديث صحيح جاء عن جمع من الصحابة، وقد خرجه الحافظ  ،«َمْيَتُتهُ 

 (.3رقم) التلخيص الحبير يف

 (:35/33) الشرح الممتع قال ابن عثيمين يف

أما البحري فكلُّه حالل، وليس فيه شيء حرام، فكل حيوانات البحر 

﴿ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر مباحة بدون استثناء، حي ها ومي تها، لقول اهلل تعالى: 

يَّاَرِة﴾ ابن عباس رضي اهلل عنه: قال  [،26]المائدة: َوَطَعاُمُه َمَتاًعا َلُكْم َولِلسَّ

صيد البحر، ما ُأخذ حيًّا، وطعامه ما ُأخذ ميًتا، يعني ما ألقاه البحر مثاًل، أو 

 هطفا على َهره ميًتا. ا

 وخالف األحناف يف ذلك.

 (:9/677) أحكام القرآن قال الجصاص يف
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قال أصحابنا ال يؤكل من حيوان الماء إال السمك وهو قول الثوري رواه 

حا  الفزاري وقال ابن أبي ليلى ال بأس بأكل كل شيء يكون يف عنه أبوإس

بن أنس وروي مثله  البحر من الضفدع وحية الماء وغير ذلك وهو قول مالك

عن الثوري قال الثوري ويذبح وقال األوزاعي صيد البحر كله حالل ورواه 

بن سعد ليس بميتة البحر بأس وكلب الماء والذي  عن مجاهد وقال الليث

ل له فرس الماء وال يؤكل إنسان الماء وال خنزير الماء وقال الشافعي ما يقا

 هيعيش يف الماء حل أكله وأخذه ذكاته وال بأس بخنزير الماء. ا

يف كالم طويل وخرج بما ذهب إليه أصحابه والصحيح خالفه لعموم 

 األدلة ولألصل يف الباب.

 (:35-35/33) الشرح الممتع قال الشيخ ابن عثيمين يف تنبيه:

هل يحل آدمي البحر؟ قد يوجد أسماك تشبه اآلدميين، على شكل أجمل 

الرجال، وأجمل النساء، وقد قرأت قديًما أنه موجود، وما يستبعد أنه كان 

موجوًدا ثم انقرض، واهلل أعلم، فعلى كل حاٍل القاعدة العامة: أن كل 

 هحيوانات البحر حالل. ا

 (:37-7/73) المحلى وقال ابن حزم يف

ُه َكْيَفَما ُوِجَد،  ا َما َيْسُكُن َجْوَف الَماِء َواَل َيِعيُش إالَّ فِيِه َفُهَو َحاَلُل ُكلُّ َوَأمَّ

َسَواُء ُأِخَذ َحيًّا ُثمَّ َماَت َأْو َماَت فِي الَماِء، َطَفا َأْو َلْم َيْطُف، َأْو َقَتَلُه َحَيَواُن 
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ُه َحاَل  ِي ُهَو ُكلُّ ُل َأْكُلُه. َوَسَواُء ِخنِْزيُر الَماِء، َأْو إْنَساُن الَماِء، َأْو َبْحِرِي َأْو َبر 

 َأْو ُمْسلُِم َأْو 
ِ
َكْلُب الَماِء َوَغْيُر َذلَِك ُكلُّ َذلَِك َحاَلُل َأْكُلُه: َقَتَل ُكلَّ َذلَِك َوَثنِي

 َأْو َلْم َيْقُتْلُه َأَحُد.
ِ
 ِكَتابِي

﴿َوَما َيْسَتِوي اْلَبْحَراِن َهَذا َعْذُب ُفَراُت َساِئُغ َلى: َتَعا  ِ ُبْرَهاُن َذلَِك َقْوُل اهلل

ْن ُكلٍّ َتْأُكُلوَن َلْحًما َطِريًّا﴾
َوَقاَل َتَعاَلى:  [،39]فاطر: َشَراُبُه َوَهَذا مِْلُح ُأَجاُج َومِ

يَّاَرِة﴾ َفَعمَّ َتَعاَلى  [26 ]المائدة:﴿ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوَطَعاُمُه َمَتاًعا َلُكْم َولِلسَّ

ٍء 
ْ
، َفَخاَلَف َأْصَحاُب [63]مريم: ﴿َوَما َكاَن َربَُّك َنِسيًّا﴾َوَلْم َيُخصَّ َشْيًئا مِْن َشي

َمِك َوَما َجَزَر َعنُْه الَماُء َما  َن السَّ
ُه َوَقاُلوا: َيِحلُّ َأْكُل َما َماَت مِ َأبِي َحنِيَفَة َهَذا ُكلَّ

ًة، َواَل َيِحلُّ َأْكُل َما َطَفا  َلْم َيْطُف َعَلى الَماءِ  ي الَماِء َحْتَف َأْنِفِه َخاصَّ
ا َماَت فِ مَّ

مِ

َمُك َوْحَدُه، َواَل َيِحلُّ  ي الَماِء إالَّ السَّ
ا فِ ٍء مِمَّ ْ

مِنُْه َعَلى الَماِء، َواَل َيِحلُّ َأْكُل َشي

وا فِ  َم اهلُل َأْكُل ِخنِْزيِر الَماِء َواَل إْنَساِن الَماِء، َواْحَتجُّ ي َذلَِك بَِأْن َقاُلوا: َقْد َحرَّ

ْنَساِن َوَهَذا ِخنِْزيُر َوإِْنَساُن، َقاُلوا: َفإِْن َضَرَبُه ُحوُت  َأْكَل اْلِخنِْزيِر ُجْمَلًة َواإْلِ

 
ِ
َفَقَتَلُه َفَطَفا َفَقَتَلُه َأْو َضَرَبُه َطاِئُر َفَقَتَلُه َأْو َضَرَبْتُه َصْخَرُة َفَقَتَلْتُه َأْو َصاَدُه َوَثنِي

دُ  ي َسَمَكٍة َمي َتٍة َبْعُضَها  َبْعَد ُكل  َهَذا َفُهَو َحاَلُل َأْكُلُه، َوَقاَل ُمَحمَّ
ْبُن اْلَحَسِن فِ

ْأُس َوْحَدُه َخاِرَج الَماِء ُأِكَلْت َوإِْن َكاَن  ي الَماِء: إْن َكاَن الرَّ
فِي اْلَبر  َوَبْعُضَها فِ

ْأُس فِي الَماِء  ِرَها الن ْصَف َفَأَقلَّ َلْم َيِحلَّ الرَّ ي اْلَبر  مِْن ُمَؤخَّ
ِذي فِ ُنظَِر َفإِْن َكاَن الَّ

ِرَها َأْكَثَر مَِن الن ْصِف َحلَّ َأْكُلَها. ي اْلَبر  مِْن ُمَؤخَّ
ِذي فِ  َأْكُلَها َوإِْن َكاَن الَّ
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ٍد: َهِذِه َأْقَواُل اَل ُتْعَلُم َعْن َأَح   َقاَل َأُبوُمَحمَّ

َ
ْساَلِم َقْبَلُهْم َوِهي ٍد مِْن َأْهِل اإْلِ

َنََّها َتْكلِيُف َما 
ِ
َْقَواِل اْلُعَلَماِء َولِْلِقَياِس َولِلَمْعُقوِل أل

ِ
نَِن َوأل ُمَخالَِفُة لِْلُقْرآِن َولِلسُّ

 َطافَِيُة فِيِه َأْو َماَتْت 
َ
ا اَل َسبِيَل إَلى ِعْلِمِه َهْل َماَتْت َوِهي َقْبَل َأْن  اَل ُيَطاُ  مِمَّ

َتْطُفَو َأْو َماَتْت مِْن َضْرَبِة ُحوٍت َأْو مِْن َصْخَرٍة ُمنَْهِدَمٍة َأْو َحْتَف َأْنِفَها؟ َواَل 

ُل بَِذلَِك اْلُحوِت، َوَما َنْدِري َلَعلَّ اْلِجنَّ اَل َسبِيَل  َيْعَلُم َهَذا إالَّ اهلُل َأْو َمَلُك ُمَوكَّ

؟ َقاَل  َلَها إَلى َمْعِرَفِة َذلَِك  اِصيَن بِاَل َشكٍّ يِهْم َغوَّ
َنَّ فِ

ِ
َأْم ُيْمكِنَُها ِعلُم َذلَِك أل

َياِطيِن َمْن َيُغوُصوَن َلُه﴾َتَعاَلى:  تِي  [79]األنبياء: ﴿َومَِن الشَّ َمَكِة الَّ ُثمَّ اَل ُبدَّ لِلسَّ

دُ  يَها ُمَحمَّ
َع فِ ِخيَفَة  َشرَّ ِريَعَة السَّ ُع َما مِنَْها ْبُن اْلَحَسِن َهِذِه الشَّ ٍع ُيَذر  ْن ُمَذر 

مِ

ُه َكاَن َأْكَثُرَها فِي  نَْها َداِخَل الَماِء ُثمَّ َما ُيْدِريِه اْلَباِئُس َلَعلَّ
َخاِرَج الَماِء َوَما مِ

تِي اَل تُ   َوَيا لِلُمْسلِِميَن لَِهِذِه اْلَحَماَقاِت الَّ
ِ
ْشبُِه الَماِء، ُثمَّ َأَداَرْتَها اأْلَْمَواُج َفَيا هلل

ْضَحاِك ُسَخَفاِء الُمُلوِك، َواْلَعَجُب ُكلُّ اْلَعَجِب مِْن  اُن إِلِ إالَّ َما َيَتَطاَيُب بِِه الُمجَّ

ْضَعَتاِن: َهَذا ِزَياَدُة  ْضَعُة َواَل الرَّ ُم الرَّ ي اأْلَْخَباِر الثَّابَِتِة فِي َأنَُّه اَل ُتَحر 
َقْولِِهْم فِ

ْن َطِريِق التََّواُتِر، ُثمَّ اَل َيْسَتْحُيوَن َأْن َعَلى َما فِي اْلُقْرآِن َفاَل 
 َنْأُخُذ بَِها إالَّ مِ

َياَدِة َعَلى َما فِي اْلُقْرآِن. َنْحَمُد اهلَل َعَلى  َيِزيُدوا بِِمْثِل َهِذِه اْلُعُقوِل مِْثَل َهِذِه الز 

يِن َواْلَعْقِل َكثِيًرا. اَلَمِة فِي الد   السَّ

ا َقْوُلهُ  ْنَساَن َوَهَذا ِخنِْزيُر َوإِْنَساُن، َوَقْد َقاَل َوَأمَّ َم اْلِخنِْزيَر َواإْلِ ْم: إنَُّه َقْد َحرَّ

  اللَّْيُث 
َ
َنََّها إنََّما ِهي

ِ
ًة: َفَلْيَس ِخنِْزيًرا َواَل إْنَساًنا أل ْبُن َسْعٍد بَِهَذا َأْيًضا َخاصَّ

َغِة َوَلْيَس  ًة فِي اللُّ  َتَعاَلى، َوَلْو َكاَن َذلَِك َتْسِمَيُة َمْن َلْيَس ُحجَّ
ِ
ِت التَّْسِمَيُة إالَّ هلل
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ٍء َحاَلٍل 
ْ
َيُه بِاْسِم َشي ُه بَِأْن ُيَسم  إَلى النَّاِس َلَكاَن َمْن َشاَء َأْن ُيِحلَّ اْلَحَراَم َأَحلَّ

ٍء َحَرا
ْ
َيُه بِاْسِم َشي َمُه بَِأْن ُيَسم  َم اْلَحاَلَل َحرَّ ٍم، َفَسَقَط َقْوُل َوَمْن َشاَء َأْن ُيَحر 

َلِف فِي َتْحِريِم الطَّافِي   َقْوُل لَِبْعِض السَّ
َ
َهِذِه الطَّاِئَفِة ُسُقوًطا اَل مِْرَيَة فِيِه َوَبِقي

َمِك.  مَِن السَّ

دِ  يَنا مِْن َطِريِق ُمَحمَّ ْحَمنِ  ُرو  ْبُن َمْهِديٍّ َنا ُسْفَياُن  ْبِن الُمَثنَّى َنا َعْبُدالرَّ

َبْيِر َعْن َجابٍِر َقاَل: َما َطَفا َفاَل َتْأُكُلوُه َوَما َكاَن َعَلى َحاَفَتْيِه َأْو الثَّْوِريُّ  َعْن َأبِي الزُّ

 َحِسَر َعنُْه َفُكُلوُه.

َنا َأيُّوُب َعْن َأبِي  -ْبِن َمنُْصوٍر َنا إْبَراِهيُم ُهَو اْبُن ُعَليََّة  َومِْن َطِريِق َسِعيدِ 

َبْيِر َعْن َجابِرٍ  َتِي اْلَبْحِر َفُكْل َوَما َماَت فِيِه َطافًِيا  الزُّ َقاَل: َما َحِسَر الَماُء َعْن ِضفَّ

 َفاَل َتْأُكْل.

  َومِْن َطِريِق اْبِن ُفَضْيٍل َأَنا َعَطاءُ 
 
اِئِب َعْن َمْيَسَرَة َعْن َعِلي ْبِن َأبِي  ْبُن السَّ

 ْأُكُلوُه. َطالٍِب َقاَل: َما َطَفا مِْن َصْيِد اْلَبْحِر َفاَل تَ 

اِ  َعْن ُسْفَياَن الثَّْوِري  َعِن اأْلَْجَلِح َعْن َعْبِداهلل زَّ َومِْن َطِريِق َعْبِدالرَّ
ْبِن َأبِي   ِ 

اْلُهَذْيِل َأنَُّه َسِمَع اْبَن َعبَّاٍس َوَقْد َقاَل َلُه َرُجُل: إن ي َأِجُد اْلَبْحَر َوَقْد َجَعَل َسَمًكا 

 ُه َطافًِيا.َقاَل: اَل َتْأُكْل مِنْ 

اِن َعِن اْبِن َأبِي َعُروَبَة َعْن َقَتاَدَة َعْن  َومِْن َطِريِق َيْحَيى ْبِن َسِعيٍد اْلَقطَّ

َمِك َفاَل َتْأُكْلُه. َسِعيدِ  َن السَّ
 ْبِن الُمَسي ِب َأنَُّه َقاَل: َما َطَفا مِ
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  َأنَُّهْم ْبِن َزْيٍد َوإِ  َوَصحَّ َعِن اْلَحَسِن َواْبِن ِسيِريَن َوَجابِرِ 

ْبَراِهيَم النََّخِعي

َمِك، َوبَِتْحِريِمِه َيُقوُل اْلَحَسنُ  َن السَّ
 مِ
َ
، َوُرِوَي َعْن  َكِرُهوا الطَّافِي

ٍّ
ْبُن َحي

َمِك َقْواَلِن، َأَحُدُهَما َأنَُّه ُيْؤَكُل،  ا َعَدا السَّ ُسْفَياَن الثَّْوِري  فِيَما فِي اْلَبْحِر مِمَّ

ينَاُه مِْن َطِريِق َوِكيٍع َقاَل: َنا َواآْلَخُر اَل يُ  ْؤَكُل َحتَّى ُيْذَبَح، َوَهُهنَا َقْوُل آَخُر ُرو 

  ْبُن َحاِزٍم َعْن ِعيَسى َجِريرُ 
 
ْبِن َأبِي َطالٍِب َأنَُّه َكِرَه َصْيَد  ْبِن َعاِصٍم َعْن َعلِي

َمِك.  الَمُجوِس لِلسَّ

اِ  َعِن اْبنِ  زَّ ْبُن َحْفٍص َعِن اْبِن  ُجَرْيٍج َأْخَبَرنِي َأُبوَبْكرِ  َومِْن َطِريِق َعْبِدالرَّ

 َمْسُعوٍد َقاَل: َذَكاُة اْلُحوِت َفكُّ َلْحَيْيِه.

ا َهَذا اْلَقْوُل َوَتْقِسيُم َأَحِد َقْوَلِي الثَّْوِري  َفُيْبطُِلَها ُكلََّها َما  ٍد: َأمَّ َقاَل َأُبوُمَحمَّ

يَناُه مِْن َطِريِق ُمْسلٍِم   -ْبُن ُمَعاِوَيَة  ْبُن َيْحَيى َنا َأُبوَخْيَثَمَة ُهَو ُزَهْيرُ  َنا َيْحَيىُرو 

َثنِي َجابُِر َقاَل: َبَعَثنَا َرُسوُل اهلل   َحدَّ
ي َبْيِر الَمك  َر َعَلْينَا َأَبا ُعَبْيَدَة   ِ َعْن َأبِي الزُّ َوَأمَّ

َدَنا ِجَراًبا مِْن تَ  ى ِعيًرا لُِقَرْيٍش َوَزوَّ ْمٍر َلْم َيِجْد َلَنا َغْيَرُه َفَكاَن َأُبوُعَبْيَدَة َنَتَلقَّ

َبْيِر: َفُقْلت لَِجابٍِر: َكْيَف ُكنُْتْم َتْصنَُعوَن بَِها؟ َقاَل:  ينَا َتْمَرًة َتْمَرًة، َقاَل َأُبوالزُّ
ُيْعطِ

ُّ ُثمَّ َنْشَرُب َعَلْيَها مَِن الَماِء َفَتْكِفينَ 
بِي َها َكَما َيُمصُّ الصَّ ْيِل َنُمصُّ ا َيْوَمنَا إَلى اللَّ

ُه بِالَماِء َفَنْأُكُلُه َقاَل: َواْنَطَلْقنَا َعَلى َساِحِل  َوُكنَّا َنْضِرُب بِِعِصي نَا اْلَخَبَط َفنَُبلُّ

ْخِم َفَأَتْيَناُه َفإَِذا ُهَو َدابَّةُ  َع َلنَا َعَلى َساِحِل اْلَبْحِر َكَهْيَئِة اْلَكثِيِب الضَّ
 اْلَبْحِر َفُرفِ

ُتْدَعى اْلَعنَْبَر َقاَل َأُبوُعَبْيَدَة: َمْيَتُة، ُثمَّ َقاَل: اَل َبْل َنْحُن ُرُسُل َرُسوِل اهلل
َوفِي   ِ 
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َتَعاَلى َوَقِد اْضُطِرْرُتْم َفُكُلوا َفَأَقْمنَا َعَلْيِه َشْهًرا َوَنْحُن َثاَلُثِماَئٍة َحتَّى  ِ َسبِيِل اهلل

ْهَن َوَنْقَتطُِع مِنُْه اْلِفَدَر َسِمنَّا َوَلَقْد َرَأْيُتَنا َنغْ  َتِرُف مِْن َوْقِب َعْينَْيِه بِاْلِقاَلِل الدُّ

َكالثَّْوِر َأْو َكَقْدِر الثَّْوِر َوَلَقْد َأَخَذ مِنَّا َأُبوُعَبْيَدَة َثاَلَثَة َعَشَر َرُجاًل َفَأْقَعَدُهْم فِي 

َقاَمَها، ُثمَّ َرَحَل َأْعَظَم َبِعيٍر َمَعَنا َفَمرَّ مِْن َوْقِب َعْينِِه َوَأَخَذ ِضْلًعا مِْن َأْضاَلِعِه َفأَ 

ا َقِدْمنَا الَمِديَنَة َذَكْرَنا َذلَِك لَِرُسوِل اهلل ْن َلْحِمِه َوَشاِئَق، َفَلمَّ
ْدَنا مِ َها َوَتَزوَّ

 ِ َتْحتِ

ُء ُهَو ِرْزُ  َأْخَرَجُه اهلُل َتَعاَلى َلُكْم، َفَهْل َمَعُكْم مِْن َلحْ »َفَقاَل: 
ْ
ِمِه َشي

 مِنُْه َفَأَكَلُه. ِ َفَأْرَسْلنَا إَلى َرُسوِل اهلل «َفُتْطِعُموَنا؟

َمُه َمْن َذَكْرَنا َوَلْيَس  ا َحرَّ َمِك َبْل ُهَو مِمَّ َن السَّ
ٍد: َفَهَذا َلْيَس مِ َقاَل َأُبوُمَحمَّ

ِحيُح َعنْ  ْت َلْحَياه َبْل ُهَو َمْيَتُة َوَهَذا ُهَو الصَّ ا ُفكَّ َبْيِر إيَّاُه  مِمَّ َجابٍِر لَِسَماِع َأبِي الزُّ

مِنُْه، َوَهَذا َبي ُن فِيِه لَِقْولِِه لَِجابٍِر فِي التَّْمَرِة َكْيَف ُكنُْتْم َتْصنَُعوَن بَِها؟ َوإِْذ َمْيَتُة 

َنَُّه اَل َيْحَتاُج إَلى 
ِ
 َوَغْيِرِه َلُه َسَواُء أل

 
َذَكاٍة إنََّما َذَكاُتُه اْلَبْحِر َحاَلُل َفَصْيُد اْلَوَثنِي

ي َذلَِك َعْن َجابٍِر اَل َتِصحُّ 
َواَيُة فِ َ ُجْمَلًة َفالر 

َم الطَّافِي ا َمْن َحرَّ َمْوُتُه َفَقْط، َوَأمَّ

ُس َعنُْه  َبْيِر َلْم َيْذُكْر فِيِه َسَماًعا مِْن َجابٍِر َوُهَو َما َلْم َيْذُكْر َذلَِك َفُمَدلَّ َنَّ َأَبا الزُّ
ِ
أل

َنَّ اْبَن ُفَضْيٍل َلْم كَ 
ِ
ٍّ اَل َتِصحُّ أل

 َعْن َعِلي
َ
َما َنْذُكُر َبْعَد َهَذا إْن َشاَء اهلُل َتَعاَلى، َوِهي

َ َعِن اْبِن َعبَّاٍس مِْن َطِريِق  َيْسَمْع مِْن َعَطاءِ 
اِئِب إالَّ َبْعَد اْختِاَلطِِه، َوِهي ْبِن السَّ

ْبِن َزْيٍد.  ُه َصِحيُح َعِن اْلَحَسِن َواْبِن ِسيِريَن َوَجابِرِ َأْجَلَح َوَلْيَس بِاْلَقِوي  َلكِنَّ 

ينَاُه مِْن َطِريِق َأبِي َداُود َنا َأْحَمدُ  وا بَِما ُرو  ْبُن ُسَلْيٍم  ْبُن َعْبَدَة َنا َيْحَيى َواْحَتجُّ
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 َنا إْسَماِعيُل 

ُّ
َبْيِر َعْن َجابِرِ  الطَّاِئِفي َقاَل: َقاَل  ِ ْبِن َعْبِداهلل ْبُن ُأَميََّة َعْن َأبِي الزُّ

َما َأْلَقى اْلَبْحُر َأْو َجَزَر َعنُْه َفُكُلوُه َوَما َماَت »صلى اهلل عليه وسلم:   ِ َرُسوُل اهلل

ْبُن َعيَّاٍش  ْبِن َمنُْصوٍر َنا إْسَماِعيُل  َومِْن َطِريِق َسِعيدِ  ،«فِيِه َفَطَفا َفاَل َتْأُكُلوهُ 

َثنِي َعْبُداْلَعِزي ْبِن الُمْجِمِر ُهَو اْبُن  ْبِن َكْيَساَن َوُنَعْيمِ  َعْن َوْهِب   ِ ْبُن ُعَبْيِد اهلل زِ َحدَّ

 صلى اهلل عليه وسلم َقاَل:  ِ ْبِن َعْبِداهلل َعْن َجابِرِ  - ِ َعْبِداهلل
 
ُكُلوا َما »َعِن النَّبِي

َمِك َفاَل َتْأُكُلوهُ  َحِسَر َعنُْه اْلَبْحُر َوَما َأْلَقى َوَما َوَجْدُتُموُه َطافًِيا مِنَ   .«السَّ

َنَُّه اَل َيِصحُّ َوَلْو 
ِ
ٍة أل ًة َغْيَر َهَذا َوَلْيَس بُِحجَّ ٍد: َما َنْعَلُم َلُهْم ُحجَّ َقاَل َأُبوُمَحمَّ

ٍء َفُهَو َلْو َصحَّ ُحجَّ  ْ
ْدَنا َطْرَفَة َعْيٍن فِي اْلَقْوِل بِِه إالَّ َأنَّ َقْبَل ُكل  َشي ُة َصحَّ َلَما َتَردَّ

ينَا فِي َذلَِك َعْن  َنَُّهْم ُمَخالُِفوَن لَِما فِيِه َولُِكل  َما ُرو 
ِ
َعَلى َأْصَحاِب َأبِي َحنِيَفَة أل

َنَُّهْم ُيبِيُحوَن َبْعَض الطَّافِي إَذا َماَت مِْن َعاِرٍض َعَرَض َلُه اَل 
ِ
َصاِحٍب َأْو َتابٍِع أل

ُموَن َكثِيًرا مِ  ا َأْلَقى اْلَبْحُر َأْو َحِسَر َعنُْه َفَخاَلُفوا اْلَخَبَر فِي َحْتَف َأْنِفِه َوُيَحر  مَّ

ا َضْعُف َهَذْيِن اْلَخَبَرْيِن،  ُء، َوَأمَّ ْ
َمْوِضَعْيِن، َوَكَذلَِك َمْن ُرِوَي َعنُْه فِي َهَذا َشي

ِرَواَيِة َأبِي ْبِن َعيَّاٍش َوُهَو َضِعيُف، َواآْلَخُر مِْن  َفَأَحُدُهَما مِْن َطِريِق إْسَماِعيَل 

َبْيِر َعْن َجابٍِر َوَلْم َيْذُكْر فِيِه َسَماًعا. َنا ُيوُسُف  ْبِن َعْبِداْلَبر  النََّمِريُّ   ِ ْبُن َعْبِداهلل الزُّ

دِ   ِ َنا َعْبُداهلل ِخيُل  ْبِن ُيوُسَف اأْلَْزِديُّ اْلَقاِضي َنا إِْسَحاُ   ْبُن ُمَحمَّ ْبُن َأْحَمَد الدَّ

دُ َنا َأُبوَجْعفَ  ُّ َنا ُمَحمَّ
 َقاَل  ْبُن إْسَماِعيَل َوَزَكِريَّا ٍر اْلُعَقْيِلي

ُّ
ْبُن َيْحَيى اْلُحْلَوانِي

دُ  ْبُن َسِعيدِ  َزَكِريَّا: َنا َأْحَمدُ  ْبُن إْسَماِعيَل: َنا  ْبِن َأبِي َمْرَيَم، َوَقاَل ُمَحمَّ
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َفَق َأْحَمُد َواْلَحَسُن  اْلَحَسنُ  ، ُثمَّ اتَّ ٍّ
ْبُن َأبِي َمْرَيَم َنا  َقااَل َجِميًعا: َنا َسِعيدُ ْبُن َعلِي

ُه  اللَّْيُث   ِكَتاَبْيِن َفُقْلت َلُه: َهَذا ُكلُّ
َّ
َبْيِر َفَدَفَع إَلي ْبُن َسْعٍد َقاَل: ِجْئت َأَبا الزُّ

ْثت َعنُْه َفُقْلت : َأْعلِْم لِي َسِمْعته مِْن َجابٍِر َفَقاَل: مِنُْه َما َسِمْعت مِنُْه، َومِنُْه َما َحدَّ

 َعَلى َما َسِمْعت َفَأْعَلَم لِي َعَلى َهَذا الَِّذي ِعنِْدي.

َبْيِر َواَل َقاَل فِيِه  ْيِث َعْن َأبِي الزُّ ٍد: َفَما َلْم َيُكْن مِْن ِرَواَيِة اللَّ َقاَل َأُبوُمَحمَّ

َبْيِر َأنَُّه َأْخَبَرُه بِِه َجابُِر َفَلْم َيْسَمْعُه مِْن َج  ْن َأَخَذُه َأُبوالزُّ ابٍِر بِإِْقَراِرِه َواَل َنْدِري َعمَّ

ْحتَِجاُج بِِه، َوَهَذا مِْن َذلَِك اْلَخَبِر َفَسَقَط َوَنْحَمُد اهلَل َتَعاَلى َعَلى 
ِ
َفاَل َيُجوُز اال

 َبَيانِِه َلنَا.

ينَا مِْن َطِريِق  َلِف. ُرو  اِ  َعْن  َوَقْد ُرِوَي مِْثُل َقْولنَا َعْن َطاِئَفٍة مَِن السَّ زَّ َعْبِدالرَّ

ْبِن َأبِي َبِشيٍر َعْن ِعْكِرَمَة َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل:  ُسْفَياَن الثَّْوِري  َعْن َعْبِدالَملِِك 

افَِيُة َحاَلُل لَِمْن َأَراَد َأْكَلَها. َنا ُحَماُم َنا  َمَكُة الطَّ َأْشَهُد َعَلى َأبِي َبْكٍر َأنَُّه َقاَل: السَّ

 َنا اْبُن َأْيَمَن َنا َأْحَمدُ اْلَباجِ 
َّ
ْبُن ُمْسلٍِم َنا َأُبوَثْوٍر َنا ُمَعلَّى َنا َأُبوَعَواَنَة َعْن َقَتاَدَة  ي

 َومِْن 
ِ
ُه َذِكي َمُك ُكلُّ يَق َقاَل: السَّ د  َعْن ِعْكِرَمَة َعِن اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ َأَبا َبْكٍر الص 

ْبِن ِديَناٍر َعْن  َعْن َعْمِرو -ْفَياُن ُهَو اْبُن ُعَيْينََة ْبِن َمنُْصوٍر َنا ُس  َطِريِق َسِعيدِ 

يُق: َطَعاُم اْلَبْحِر ُكْل َما فِيِه. َومِْن َطِريِق َوِكيٍع َنا  د  ِعْكِرَمَة َقاَل: َقاَل َأُبوَبْكٍر الص 

اُم ُهَو اْبُن َيْحَيى  ْعَثاءِ  َعْن َقَتاَدَة َعْن َجابِرِ  -َهمَّ ْبُن  َقاَل: َقاَل ُعَمرُ  ْبِن َأبِي الشَّ

.
ِ
 اْلَخطَّاِب: اْلِحيَتاُن َواْلَجَراُد َذِكي



 أحكام الصيد

 

217 

 
ٍد: َقاَل اهلُل َتَعاَلى:   [339]الصافات: ﴿َفاْلَتَقَمُه اْلُحوُت َوُهَو ُملِيُم﴾َقاَل َأُبوُمَحمَّ

ْنَساَن فِي َبْلَعٍة َواِحَدٍة ُحوًتا. َوَلْيَس َهَذا مِ  ى َما َيْلَتِقُم اإْلِ تِي َأَحلَّ َفَسمَّ َفِة الَّ َن الص 

َأُبوَحنِيَفَة، َوَقْد َقاَل َأُبوَبْكٍر َوُعَمُر بِإَِباَحتِِه َواَل ُيْعَلُم َلُهَما فِي َذلَِك ُمَخالُِف مَِن 

َحاَبِة رضوان اهلل عليهم.   الصَّ

 َعْن َج  ْبِن َمنُْصوٍر َنا َصالُِح  َومِْن َطِريِق َسِعيدِ 
ُّ
ْبِن  ْعَفرِ ْبُن ُموَسى الطَّْلِحي

 
 
ِه َعْن َعلِي ٍد َعْن َأبِيِه َعْن َجد  ْبِن َأبِي َطالٍِب َأنَُّه َسَأَل َعِن اْلِحيَتاِن  ُمَحمَّ

 َذَكاُتُهَما َصْيُدُهَما. 
ِ
 َواْلَجَراِد؟ َفَقاَل: اْلِحيَتاُن َواْلَجَراُد َذِكي

َة َأنَّ َأَبا  ُصوُر َعْن ُمَعاِوَيةَ ْبِن َمنُْصوٍر َنا ُهَشْيُم َأَنا َمنْ  َومِْن َطِريِق َسِعيدِ  ْبِن ُقرَّ

ْبِن َسِعيٍد  َأيُّوَب َأَكَل َسَمَكًة َطافَِيًة. َومِْن َطِريِق َأبِي َثْوٍر َنا ُمَعلَّى َنا َعْبُداْلَواِرِث 

اأْلَْنَصاِريَّ َسَأَل ْبِن َمالٍِك َأنَّ َأَبا َأيُّوَب  ْبِن َأْنسِ  التَّنُّوِريُّ َنا َأُبوالتَّيَّاِح َعْن ُثَماَمةَ 

 َعْن َسَمَكٍة َطافَِيٍة؟ َفَقاَل: ُكْل َوَأْطِعْمنِي. 

ْبِن َعيَّاٍش َعْن ُعَبْيِد اهلل ْبِن َمنُْصوٍر َعْن إْسَماِعيَل  َومِْن َطِريِق َسِعيدِ 
ْبِن ُعَبْيِد   ِ 

 َعْن ُسَلْيَمانَ 
 
َسْبِعيَن َرُجاًل مِْن ْبِن ُموَسى َعِن اْلَحَسِن َقاَل: َأْدَرْكت  اْلَكاَلِعي

ُء فِي   ِ َأْصَحاِب َرُسوِل اهلل
ْ
َيْأُكُلوَن َصْيَد الَمُجوِس مَِن اْلِحيَتاِن اَل َيْخَتلُِج مِنُْه َشي

َمِك َيُقوُل اْبُن  َن السَّ
ُصُدوِرِهْم َوَلْم َيُكوُنوا َيَرْوَن َصْيَدُه َذَكاَتُه، َوبَِأْكِل الطَّافِي مِ

 َوَأُبوُسَلْيَماَن.َأبِي َلْيَلى َواأْلَوْ 
ُّ
افِِعي ُّ َوُسْفَياُن الثَّْوِريُّ َوَمالُِك َواللَّْيُث الشَّ

 َزاِعي
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: اَل َيْطُفو اْلُحوُت َأْصاًل إالَّ َحتَّى َيُموَت َأْو ُيَقاِرَب الَمْوَت َفإَِذا  ِ
َقاَل َعلِي

 بِالمَ 
َ
، َفَتْخِصيُصُهُم الطَّافِي نِْع َوإَِباَحُتُهْم َما َماَت فِي َماَت َطَفا َضُروَرًة َواَل ُبدَّ

 هالَماِء َتنَاُقُض. ا

َر َعَلْينَا َأَبا ُعَبْيَدَة،  ِ ( َعْن َجابٍِر، َقاَل: َبَعَثَنا َرُسوُل اهلل3275وأخرج مسلم) َوَأمَّ

َدَنا ِجَراًبا مِْن َتْمٍر َلْم َيِجْد َلنَا َغْيَرُه، َفَكانَ  ى ِعيًرا لُِقَرْيٍش، َوَزوَّ َأُبوُعَبْيَدَة  َنَتَلقَّ

َها َكَما  ينَا َتْمَرًة َتْمَرًة، َقاَل: َفُقْلُت: َكْيَف ُكنُْتْم َتْصنَُعوَن بَِها؟ َقاَل: َنَمصُّ
ُيْعطِ

، ُثمَّ َنْشَرُب َعَلْيَها مَِن الَماِء، َفَتْكِفيَنا َيْوَمَنا إَِلى اللَّْيِل، َوُكنَّا  ُّ
بِي َيَمصُّ الصَّ

ُه بِالَماِء َفَنْأُكُلُه، َقاَل: َواْنَطَلْقَنا َعَلى َساِحِل َنْضِرُب بِِعِصي نَا الْ  َخَبَط، ُثمَّ َنُبلُّ

َ َدابَُّة 
ْخِم، َفَأَتْينَاُه َفإَِذا ِهي يِب الضَّ

اْلَبْحِر، َفُرفَِع َلنَا َعَلى َساِحِل اْلَبْحِر َكَهْيَئِة اْلَكثِ

ْيَتُة، ُثمَّ َقاَل: اَل، َبْل َنْحُن ُرُسُل َرُسوِل اهللُتْدَعى اْلَعنَْبَر، َقاَل: َقاَل َأُبوُعَبْيَدَة: مَ 
 ِ   ،

، َوَقِد اْضُطِرْرُتْم َفُكُلوا، َقاَل: َفَأَقْمنَا َعَلْيِه َشْهًرا َوَنْحُن َثاَلُث مِاَئٍة  ِ َوفِي َسبِيِل اهلل

ْهَن، َوَنْقَتطُِع َحتَّى َسِمنَّا، َقاَل: َوَلَقْد َرَأْيُتَنا َنْغَتِرُف مِْن َوْقِب َعْينِِه بِالْ  ِقاَلِل الدُّ

مِنُْه اْلِفَدَر َكالثَّْوِر، َأْو َكَقْدِر الثَّْوِر، َفَلَقْد َأَخَذ مِنَّا َأُبوُعَبْيَدَة َثاَلَثَة َعَشَر َرُجاًل، 

ْن َأْضاَلِعِه َفَأَقاَمَها ُثمَّ َرَحَل َأْعَظمَ 
َبِعيٍر  َفَأْقَعَدُهْم فِي َوْقِب َعْينِِه، َوَأَخَذ ِضَلًعا مِ

ا َقِدْمَنا الَمِديَنَة َأَتْيَنا َرُسوَل  ْن َلْحِمِه َوَشاِئَق، َفَلمَّ
ْدَنا مِ َها َوَتَزوَّ

َمَعَنا، َفَمرَّ مِْن َتْحتِ

ُهَو ِرْزُ  َأْخَرَجُه اهلُل َلُكْم، َفَهْل َمَعُكْم مِْن َلْحِمِه »َفَذَكْرَنا َذلَِك َلُه، َفَقاَل: ،  ِ اهلل

ُء َفُتْطِعمُ 
ْ
 مِنُْه َفَأَكَله. ِ ، َقاَل: َفَأْرَسْلنَا إَِلى َرُسوِل اهلل«وَنا؟َشي
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 مسألة: ما يعيش يف الماء والبر:

 (:7/33) المحلى قال ابن حزم يف

َلْحَفاِة  ي الَماِء َوفِي اْلَبر  َفاَل َيِحلُّ َأْكُلُه إالَّ بَِذَكاٍة َكالسُّ
ا َما َيِعيُش فِ َوَأمَّ

ْن َصْيِد اْلَبر  َوَدَواب ِه َوإِْن والباليمرين َوَكْلِب ال
َنَُّه مِ

ِ
وِر َوَنْحِو َذلَِك أل مُّ َماِء َوالسَّ

ْفَدُع َفاَل َيِحلُّ َأْكُلُه َأْصاًل. ا ا الض   هَقَتَلُه الُمْحِرُم َجَزاُه، َوَأمَّ

 مسألة: صيد األنهار:

َلُكْم ﴿ُأِحلَّ بّوب البخاري يف كتاب الذبائح والصيد: )باب: قوله تعالى: 

وعلق عن ابن جريج، قال: قلت: لعطاء:  [(.26]المائدة:َصْيُد اْلَبْحِر َوَطَعاُمُه﴾

﴿َهَذا َعْذُب ُفَراُت صيد األهنار وقالت السيل أصيد بحر هو قال نعم ثم تال: 

ْلُح ُأَجاُج َومِْن ُكلٍّ َتْأُكُلوَن َلْحًما َطِريًّا﴾
 ه ا[. 39]فاطر: َساِئُغ َشَراُبُه َوَهَذا مِ

 مسألة: ما يصاد به:

يصطاد الناس إما باآلالت كالسالح والسهام وغيرها مما يرمى به الصيد. 

وإما بالجوارح مثل الكلب والبازي والشاهين المعلمة ونحوها مما يقبل 

بِيَن التعليم، والدليل على ذلك قول اهلل تعالى:  ْمُتْم مَِن اْلَجَواِرِح ُمَكل  ﴿َوَما َعلَّ

َمُكُم اهلُل﴾ُتَعل ُمونَ  ا َعلَّ وهبذه اآلية استدل جماهير العلماء أنه  [،3]المائدة:ُهنَّ مِمَّ

 يباح الصيد بجميع أنواع الجوارح المعلمة.
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 (:7/373) المحلى قال أبومحمد ابن حزم يف

ا َجَواُز َأْكِل ُكل  َما َقَتَلُه الُمَعلَُّم مِْن َغْيِر اْلكِاَلِب َفَقِد اْخُتلَِف فِ  ي َهَذا َوَأمَّ

ُء مَِن 
ْ
ينَاُه َعنُْه آنًِفا مِْن َأنَُّه اَل َيِحلُّ َأْكُل َصْيٍد َقَتَلُه َشي ينَا َعِن اْبِن ُعَمَر َما ُرو  َفُرو 

َم مَِن اْلكِاَلِب َوْحَدُه  َوَصحَّ َأْيًضا َعْن ُمَجاِهٍد. َوَصحَّ َعِن  -اْلَجَواِرِح إالَّ الُمَعلَّ

 ا ُعل َم َفَصاَد َفَأَكَل َما َقَتَل َجاِئُز.اْبِن َعبَّاٍس: ُكلُّ مَ 

َواْحَتجَّ َمْن َمنََع َذلَِك بَِأنَّ اأْلَْخَباَر الثَّابَِتَة َعْن َرُسوِل اهلل
إنََّما َجاَءْت فِي  ِ 

ْمُتْم مَِن اْلَجَواِرِح َتَعاَلى:   ِ اْلَكْلِب َفَقْط، َقاُلوا: َوَقْوُل اهلل ﴿َوَما َعلَّ

بِيَن﴾ ، اَل  [،3ائدة: ]المُمَكل  ْيِر، َوِسَباُع اْلَبر  إَشاَرُة إَلى اْلِكاَلِب َقاُلوا: َوِسَباُع الطَّ

ا اأْلَْخَباُر الثَّابَِتُة  ٍد: َأمَّ اَلِب َفَقْط. َقاَل َأُبوُمَحمَّ
ُيْمكُِن فِيَها َتْعلِيُم َأْصاًل َحاَشا اْلكِ

 َفَكَما َقاُلوا إالَّ َأنَّ اآْلَيةَ 
 
َأَعمُّ مِْن تِْلَك اأْلََحاِديِث لَِقْوِل اهلل َعِن النَّبِي

َتَعاَلى:  ِ 

، َفَعمَّ ُكلَّ َجاِرٍح، َوَهَذا اَل َيُجوُز َتْرُكُه لَِخَبٍر فِيِه [3]المائدة: ﴿مَِن اْلَجَواِرِح﴾

ا َقْوله َتَعاَلى:  ي اآْلَيِة، َوَأمَّ
بِيَن﴾َبْعُض َما فِ لِيُل َفَلْيَس فِيِه دَ  [،3]المائدة: ﴿ُمَكل 

، َواَل بَِدلِيٍل، َبْل  ْيِد َأْصاًل، اَل بَِنصٍّ َن الصَّ
َعَلى َأنَُّه اَل ُيْؤَكُل َما َقَتَلُه َغْيُر اْلَكْلِب مِ

بِيَن﴾فِيِه َبَياُن بَِأنَّ َصْيَد َغْيِر اْلِكاَلِب َجاِئُز بَِقْولِِه َتَعاَلى:  َنََّها  [،3]المائدة: ﴿ُمَكل 
ِ
أل

ْفَظَة َأْلَبتََّة إالَّ َأْن َيْجَعَلَها فِي َحاِل اْلكِاَلِب اَل َتْحَتِمُل َهذِ  َفَصحَّ َأنََّها َغْيُر  -ِه اللَّ

ا َقْوُلُهْم: إنَّ َما َعَدا اْلكِاَلَب اَل َيْقَبُل التَّْعلِيَم الَمْذُكوَر َأْصاًل،  اْلِكاَلِب َأْيًضا. َوَأمَّ

ُوِجَد مِنَْها َنْوُع َيْقَبُل التَّْعلِيَم َفاَل َينَْطلُِق َحتَّى  َفاْلَواِجُب َأْن ُينَْظَر فِي َذلَِك، َفإِنْ 
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ُم ُيْؤَكُل َما َقَتَل َوإِْن َلْم ُيوَجْد َذلَِك  ُيْطلَِقُه َصاِحُبُه، َوإَِذا َصاَد َلْم َيْأُكْل َفُهَو ُمَعلَّ

ا َقَتَلْت إالَّ َما ُأْدِرَكْت  ٍء مِمَّ ْ
 َبْعُد َأْصاًل َفاَل َيُجوُز َأْكُل َشي

ِ
 -َذَكاُتُه َوُهَو َحي

 َتَعاَلى التَّْوفِيُق. ا
ِ
 هَوبَِاهلل

ْبِن َحاتٍِم َقاَل: َسَأْلُت  ( َعْن َعِدي  3292(، ومسلم)3723أخرج البخاري)

 ُقْلُت: ُأْرِسُل ِكالَبِي الُمَعلََّمَة؟ َقاَل: 
َّ
إَِذا َأْرَسْلَت ِكالََبَك الُمَعلََّمَة، »النَّبِي

، َفَأْمَسْكَن َفُكْل، َوإَِذا َرَمْيَت بِاْلِمْعَراِض َفَخَزَ  َفُكْل َوَذَكْرَت 
ِ
 .«اْسَم اهلل

 َعِن الِمْعَراِض، 9753ويف لفظ لهما، البخاري)
َّ
( ومسلم َقاَل: َسَأْلُت النَّبِي

ِه َفُكْل، َوإَِذا َأَصاَب بَِعْرِضِه َفَقَتَل، َفالَ َتْأُكْل »َفَقاَل:  ، «َفإِنَُّه َوِقيذُ  إَِذا َأَصاَب بَِحد 

ْيِد َكْلًبا آَخَر َلْم   ِ ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلل ي، َفَأِجُد َمَعُه َعَلى الصَّ ُأْرِسُل َكْلبِي َوُأَسم 

ُهَما َأَخَذ؟ َقاَل:  ْيَت َعَلى َكْلبَِك َوَلْم »ُأَسم  َعَلْيِه، َواَل َأْدِري َأيُّ اَل َتْأُكْل، إِنََّما َسمَّ

 .«آلَخرِ ُتَسم  َعَلى ا

 َعْن َصْيِد الِمْعَراِض، 5335ويف لفظ البخاري)
َّ
( ومسلم َقاَل: َسَأْلُت النَّبِي

ِه َفُكْلُه، َوَما َأَصاَب بَِعْرِضِه َفُهَو َوِقيذُ »َقاَل:  َوَسَأْلُتُه َعْن َصْيِد  «َما َأَصاَب بَِحد 

َذ الَكْلِب َذَكاُة، َوإِْن َوَجْدَت َمَع َما َأْمَسَك َعَلْيَك َفُكْل، َفإِنَّ َأْخ »الَكْلِب، َفَقاَل: 

َكْلبَِك َأْو ِكالَبَِك َكْلًبا َغْيَرُه، َفَخِشيَت َأْن َيُكوَن َأَخَذُه َمَعُه، َوَقْد َقَتَلُه َفالَ َتْأُكْل، 

 َعَلى َكْلبَِك َوَلْم َتْذُكْرُه َعَلى َغْيِرهِ 
ِ
 .«َفإِنََّما َذَكْرَت اْسَم اهلل
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 صلى اهلل ، ْبِن َحاتٍِم  ( ومسلم َعْن َعِدي  5373وأخرج البخاري)
 
َعِن النَّبِي

ْيَت َفَأْمَسَك َوَقَتَل َفُكْل، َوإِْن َأَكَل َفالَ »عليه وسلم َقاَل:  إَِذا َأْرَسْلَت َكْلَبَك َوَسمَّ

 َعَلْيَها،  َتْأُكْل، َفإِنََّما َأْمَسَك َعَلى َنْفِسِه، َوإَِذا َخاَلَط ِكالًَبا، َلْم ُيْذَكِر اْسمُ 
ِ
اهلل

ْيَد َفَوَجْدَتُه  َها َقَتَل، َوإِْن َرَمْيَت الصَّ َفَأْمَسْكَن َوَقَتْلَن َفالَ َتْأُكْل، َفإِنََّك اَل َتْدِري َأيُّ

 .«َبْعَد َيْوٍم َأْو َيْوَمْيِن َلْيَس بِِه إِالَّ َأَثُر َسْهِمَك َفُكْل، َوإِْن َوَقَع فِي الَماِء َفالَ َتْأُكْل 

، َفإِْن َوَجْدَتُه َقْد َقَتَل »لفظ لمسلم:  ويف
ِ
إَِذا َرَمْيَت َسْهَمَك، َفاْذُكِر اْسَم اهلل

 .«َفُكْل، إِالَّ َأْن َتِجَدُه َقْد َوَقَع فِي َماٍء، َفإِنََّك اَل َتْدِري الَماُء َقَتَلُه َأْو َسْهُمَك 

 َقاَل: َأَتْيُت ( َعْن َأبِي َثْعَلَبَة الُخَش 327( ومسلم)5337وأخرج البخاري)
 
نِي

، إِنَّا بَِأْرِض َقْوٍم َأْهِل الكَِتاِب، َنْأُكُل فِي آنَِيتِِهْم،  ِ َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلل  ِ َرُسوَل اهلل

ِذي َلْيَس ُمَعلًَّما،  َوَأْرِض َصْيٍد َأِصيُد بَِقْوِسي، َوَأِصيُد بَِكْلبِي الُمَعلَِّم َوالَّ

ا َما َذَكْرَت َأنََّك بَِأْرِض َقْوٍم »َيِحلُّ َلنَا مِْن َذلَِك؟ َفَقاَل: َفَأْخبِْرنِي: َما الَِّذي  َأمَّ

َأْهِل الِكَتاِب َتْأُكُل فِي آنَِيتِِهْم: َفإِْن َوَجْدُتْم َغْيَر آنَِيتِِهْم َفالَ َتْأُكُلوا فِيَها، َوإِْن َلْم 

ا َما ذَ  َكْرَت َأنََّك بَِأْرِض َصْيٍد: َفَما ِصْدَت َتِجُدوا َفاْغِسُلوَها ُثمَّ ُكُلوا فِيَها، َوَأمَّ

 ُثمَّ 
ِ
ِم َفاْذُكِر اْسَم اهلل ، ُثمَّ ُكْل، َوَما ِصْدَت بَِكْلبَِك الُمَعلَّ

ِ
بَِقْوِسَك َفاْذُكِر اْسَم اهلل

ًما َفَأْدَرْكَت َذَكاَتُه َفُكْل  ِذي َلْيَس ُمَعلَّ  .«ُكْل، َوَما ِصْدَت بَِكْلبَِك الَّ

إَِذا َرَمْيَت بَِسْهِمَك، َفَغاَب َعنَْك، َفَأْدَرْكَتُه »( بلفظ: 3273وأخرج مسلم)

 .«َفُكْلُه، َما َلْم ُينْتِنْ 
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ُكْلُه َبْعَد َثاَلٍث إِالَّ َأْن ُينْتَِن »ويف طريق قال مسلم: )وقال يف الكلب: 

 (.«َفَدْعهُ 

ْنَفْجنَا َأْرَنًبا ْبِن َمالٍِك َقاَل: أَ  ( َعْن َأَنسِ 3257( ومسلم)5372وأخرج البخاري)

ْهَراِن، َفَسَعْوا َعَلْيَها َحتَّى َلِغُبوا، َفَسَعْيُت َعَلْيَها َحتَّى َأَخْذُتَها، َفِجْئُت بَِها  بَِمر  الظَّ

 بَِوِرَكْيَها َأْو َفِخَذْيَها َفَقبَِلُه.
 
 إَِلى َأبِي َطْلَحَة َفَبَعَث إَِلى النَّبِي

  ِ ( َعْن َأبِي َقَتاَدَة، َأنَُّه َكاَن َمَع َرُسوِل اهلل3326( ومسلم)5327وأخرج البخاري)

َة، َتَخلََّف َمَع َأْصَحاٍب َلُه ُمْحِرمِيَن، َوُهَو َغْيُر ،  َحتَّى إَِذا َكاَن بَِبْعِض َطِريِق َمكَّ

ُيَناِوُلوُه  ُمْحِرٍم، َفَرَأى ِحَماًرا َوْحِشيًّا، َفاْسَتَوى َعَلى َفَرِسِه، ُثمَّ َسَأَل َأْصَحاَبُه َأنْ 

َسْوًطا َفَأَبْوا، َفَسَأَلُهْم ُرْمَحُه َفَأَبْوا، َفَأَخَذُه ُثمَّ َشدَّ َعَلى الِحَماِر َفَقَتَلُه، َفَأَكَل مِنُْه 

ا َأْدَرُكوا َرُسوَل اهلل ِ َبْعُض َأْصَحاِب َرُسوِل اهلل َوَأَبى َبْعُضُهْم، َفَلمَّ
َسَأُلوُه َعْن  ِ 

 ُطْعَمُة َأْطَعَمُكُموَها اهللُ إِنَّ »َذلَِك، َفَقاَل: 
َ
 .«َما ِهي

 : تضمنت هذه األحاديث فوائد نذكر ما ذكره النووي يف شرح مسلم قال

: )إَِذا َرَمْيَت بَِسْهِمَك َفَغاَب َعنَْك َفَأْدَرْكَتُه َفُكْل َما َلْم ُينْتِْن( َوفِي ِرَواَيٍة  َقْوُلهُ 

 عن أكله للنتن  فِيَمْن ُيْدِرُك َصْيَدُه َبْعَد َثاَلٍث 
ُ
)َفُكْلُه َما َلْم ُينْتِْن( َهَذا النَّْهي

محمول على التنزيه ال على التحريم وكذا سائر اللحوم واألطعمة المنتنة 

َرُر َخْوًفا ُمْعَتَمًدا َوَقاَل َبْعُض  نَْها الضَّ
يكره أكلها َواَل َيْحُرُم إِالَّ َأْن ُيَخاَف مِ

 هالمنتن وهو ضعيف، واهلل أعلم. ا َأْصَحابِنَا َيْحُرُم اللَّْحمُ 
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 ويف هذه األحاديث بيان لما ذكرناه من أن الصيد يقع:

 بأحد الجوارح، وهو ما يصيد بنابه أو مخلبة. -3

 بأحد اآلالت، كالسهام ومايرمى به كسالح الصيد وغيره. -9

ما يقبضه اإلنسان بيده، وهذا إلشكال فيه ألنه سهل التذكية وتجري  -7

ْبِن َمالٍِك َقاَل: َمَرْرَنا  ( َعْن َأَنسِ 3257كم الذبائح كما يف صح مسلم)عليه أحا

َفاْسَتنَْفْجَنا َأْرَنًبا بَِمر  الظَّْهَراِن، َفَسَعْوا َعَلْيِه َفَلَغُبوا، َقاَل: َفَسَعْيُت َحتَّى َأْدَرْكُتَها، 

صلى اهلل   ِ َها َوَفِخَذْيَها إَِلى َرُسوِل اهللَفَأَتْيُت بَِها َأَبا َطْلَحَة َفَذَبَحَها، َفَبَعَث بَِوِركِ 

 َفَقبَِلُه. ِ عليه وسلم َفَأَتْيُت بَِها َرُسوَل اهلل

 شروط صيد الجارح:

 فأما الصيد بالجوارح، فيشرتط لها أن تكون معلمة، وُيعلم تعليمه بأمور:

أن يسرتسل إذا أرسله صاحبه يف طلب الصيد ومعنى ذلك أنه إذا  األول:

 احبه بالصيد بصياحه به أو إشالئه مثاًل هاج لذلك وانبعث لطلبه.أغراه ص

أن ينزجر إذا ُزجر، والزجر هنا معناه الصياح بالجارح، ويكون  األمر الثاين:

ألحد األغراض: األول: طلب وقوفه، الثاين: كفه عن العدو، الثالث: زيادة 

 العدو.
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ن أكل منه لم يبح، وهو أنه ال يأكل من الصيد إذا أمسكه، فإ األمر الثالث:

 قول أبي حنيفة وأصح الروايتين عن أحمد وهو مذهب الشافعية.

وعند المالكية أنه يبحاح ما أكل منه الجارح، ولو أكل ألجله وهو الرواية 

 الثانية عن أحمد.

والصحيح أنه إذا أكل منه لم يبح لما تقدم من األدلة. واستدل من أجاز 

إَِذا »(، وفيه: 9759لبة الخشني أخرجها أبوداود)أكله برواية يف حديث أبي ثع

 َفُكْل َوإِْن َأَكَل مِنْهُ 
ِ
 .«َأْرَسْلَت َكْلَبَك َوَذَكْرَت اْسَم اهلل

 وهذا الحديث مرجوح بأمرين:

بن عمر األودي، قال العجلي: )ليس بالقوي(،  األول: يف إسناده داود

 حديث منكر.: وهو  الميزان أقول: بل فيه نكارة. قال الذهبي يف

بن حاتم،  الثاين: أن الحديث مخالف لما يف الصحيحين من حديث عدّي 

ثم إن حديث أبي ثعلبة قد تقدمت سياقته من الصحيحين وهو مطلق، وترك 

 صاحبا الصحيح لها يدل على ضعفها.

بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه،  ( عن عمرو9753وأخرج أبوداود )

 (.2/977) الكربى وأعله البيهقي يف

ا :  بن حاتم هو الموافق للقرآن، قال اهلل والقول بحديث عدي مَّ
﴿َفُكُلوا مِ

 [.3]المائدة:َأْمَسْكَن َعَلْيُكْم﴾
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والجارح إذا أكل من الصيد وقع الشك: هل أمسك لنفسه أم لصاحبه 

 (. 335-339فحرم الصيد لذلك؟ أفاده الفوزان يف كتاب األطعمة مع زيادات)

 (:2/37) موعالمج قال النووي يف

وشرط تعليمه أربعة أمور: )أحدها( أن ينزجر بزجز صاحبه هكذا أطلقه 

المصنف والجمهور وهو المذهب وقال إمام الحرمين يعترب ذلك يف ابتداء 

اإلرسال، وأما إذا انطلق واشتد عدوه ففى اشرتاطه
(1)
)أصحهما( يشرتط كما  

ومعناه أنه إذا أغرى قاله الجمهور. )الشرط الثاين( أن يسرتسل بإرساله 

بالصيد هاج. )الثالث( أن يمسك الصيد فيحبسه على صاحبه وال يخليه. 

)الرابع( أن ال يأكل منه هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور وهو 

 الرافعى حكاه األكل يضر ال إنه شاذ قول وفيه المعروف من نصوص الشافعي

 هبشيء. ا وليس

 د:مسألة: استثناء الكلب األسو

بَِقْتِل اْلِكاَلِب، َحتَّى إِنَّ الَمْرَأَة َتْقَدُم مَِن اْلَباِدَيِة  ِ يف الحديث: َأَمَرَنا َرُسوُل اهلل

 َعْن َقْتلَِها، َوَقاَل: 
ُّ
َعَلْيُكْم بِاأْلَْسَوِد اْلَبِهيِم ِذي »بَِكْلبَِها َفَنْقُتُلُه، ُثمَّ َنَهى النَّبِي

 . ( عن جابر3539أخرجه مسلم ) «َطانُ النُّْقَطَتْيِن، َفإِنَُّه َشيْ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بياض باالصل ولعله قوالن أو وجهان. (3)
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 : قال النووي

ْبُن َحنَْبٍل َوَبْعُض َأْصَحابَِنا فِي َأنَُّه اَل  َوَقْوُلُه )َفإِنَُّه َشْيَطاُن( اْحَتجَّ بِِه َأْحَمدُ 

َنَُّه َشْيَطاُن وإِ 
ِ
نََّما َحلَّ َيُجوُز َصْيُد اْلَكْلِب اأْلَْسَوِد اْلَبِهيِم َواَل َيِحلُّ إَِذا َقَتَلُه أل

 َوَمالُِك َوَجَماِهيُر اْلُعَلَماِء َيِحلُّ َصْيُد اْلَكْلِب 
ُّ
افِِعي َصْيُد اْلَكْلِب َوَقاَل الشَّ

اأْلَْسَوِد َكَغْيِرِه َوَلْيَس الُمَراُد بِاْلَحِديِث إِْخَراُجُه َعْن ِجنِْس اْلكِاَلِب َولَِهَذا َلْو 

 هْسُلُه َكَما ُيْغَسُل مِْن ُوُلوِغ اْلَكْلِب اأْلَْبَيِض. اَوَلَغ فِي إَِناٍء َوَغْيِرِه َوَجَب غَ 

والذي ذهب إليه النووي هو الحق الذي ال معدل عنه هنا لعموم قول اهلل 

بِيَن﴾تعالى:  ْمُتْم مَِن اْلَجَواِرِح ُمَكل  ولما دلت عليه  [،3]المائدة:﴿َوَما َعلَّ

 األحاديث.

 مسألة: هل يعتبر تكرار ترك األكل؟

اإلشراف على نكت  هب المالكية كما نقله القاضي عبدالوهاب يفذ

 (:3/753) مسائل الخالف

ليس من شرط التعليم أن يمنع من األكل وال يمنع أكل الكلب من الصيد 

كله، خالًفا ألبي حنيفة الشافعي، ومن أصحاب الشافعي من يركب ذلك يف 

ا الى: البزاة وسائر الجوارح، وهذا ركوب، ودليلنا قوله تع ﴿ َفُكُلوا مِمَّ

ولم يفر  بين أن يأكل منه أو لم يأكل،  [،3]المائدة: من اآليةَأْمَسْكَن َعَلْيُكْم ﴾

 ه. ا«وإن أكل فكل»ويف حديث أبي ثعلبة: 
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لقد تقدم الكالم على هذه الرواية، وبعد أن رجحنا أنه إن أكل منه  :أقول

م الصيد إن ُأكل منه هل فال يحل، فإنه قد اختلف العلماء القائلين بتحري

يكفي أنه يرتك مرة واحدة أو اثنتين أو ثالث مرات، أم يرتك األكل تكرار حتى 

 أنه يرتك األكل منه مرة واحدة. -واهلل أعلم-ُيعلم أنه معلم، والذي يظهر 

وهذا مذهب الحنابلة والقول بتكرر ترك األكل منه هو قول الشافعية 

صاحبه أنه يشرتط الرتك ثالث مرات فال داللة والحنفية وأما قول أبي حنيفة و

 على اشرتاط الثالث.

 ( إلى ترجيح تكرار الرتك.337) كتاب األطعمة وذهب الشيخ الفوزان يف

والذي يظهر لي عدم التكرار ألن الصيد قد حل بالرتك األول وعلمناه أنه 

 صاد لصاحبه وما حل ال تدخله الحرمة إال من وجه آخر، واهلل أعلم.

 ألة: صيد المرتد:مس

 المغني ذكرنا من تجوز ذبيحته وهكذا القول يف الصيد قال صاحب

، َواَل َذبِيَحُتُه، َوإِْن َتَديََّن 37/72) ( على قول الخرقي: )َواَل ُيْؤَكُل َصْيُد ُمْرَتدٍّ

 بِِديِن َأْهِل اْلكَِتاِب(:

ْيِد َوَلْم ُتْدَرْك َذَكاتُ  َن الصَّ
ُه. َوَهَذا َقْوُل َأْكَثِر َأْهِل اْلِعْلِم، مِنُْهْم؛ َيْعنِي َما َقَتَلُه مِ

، َوإِْسَحاُ : ُتَباُح َذبِيَحُتُه إَذا 
ُّ
، َوَأُبوَحنِيَفَة َوَأْصَحاُبُه. َوَقاَل اأْلَْوَزاِعي

ُّ
افِِعي الشَّ
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َنَّ َمْن َتَولَّى َقْوًما َفُهَو مِ 

ِ
ِة؛ أل نُْهْم. َوَلَنا، َأنَُّه َكافُِر َذَهَب إَلى النَّْصَرانِيَِّة َأِو اْلَيُهوِديَّ

 هاَل ُيَقرُّ َعَلى ُكْفِرِه، َفَلْم ُتَبْح َذبِيَحُتُه، َكَعَبَدِة اأْلَْوَثاِن. ا

 مسألة: من ترك التسمية على الصيد:

تقدم الكالم على هذه المسألة يف أبواب الذبح وخلصنا أن ما لم ُيذكر اسم 

 م تركها متعمًدا.اهلل عليه فهو حرام سواء نسي التسمية أ

 مسألة: إذا رمي صيًدا فأصاب غيره:

 (:3/767) اإلشراف قال القاضي عبدالوهاب يف

)إذا أرسل كلبه أو رمى بسهمه على صيد بعينه فعقر غيره لم يجز أكله، 

 هخالًفا ألبي حنيفة والشافعي؛ ألن الذكاة تحتاج إلى نية(. ا

سل عليه، فإذا صح والصحيح أن التسمية على اإلرسال ال على المر

 اإلرسال ال عربة بما يأخذه بعده.

 (:2/75) المجموع وللنووي تفصيل يف مذهب الشافعي، قال يف

إَذا َأْرَسَل َكْلًبا َعَلى َصْيٍد َفَقَتَل َصْيًدا آَخَر َفُينَْظُر إْن َلْم َيْعِدْل َعْن ِجَهِة 

ْرَساِل َبْل َكاَن فِيَها َصُيوُد َفَأَخَذ َغْيَر  َما ُأْرِسَل َعَلْيِه َوَقَتَلُه َفَطِريَقاِن:  اإْلِ

)الَمْذَهُب( َأنَُّه َيِحلُّ َوبِِه َقَطَع الُمَصن ُف َواأْلَْكَثُروَن َوَدلِيُلُه فِي اْلكَِتاِب. 

ُهَما( َيِحلُّ )َوالثَّانِي( َيْحُرُم َكَما َلِو اْسَتْرَسَل  يِه َوْجَهاِن )َأَصحُّ
)َوالثَّانِي( فِ
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َنَُّه بَِغْيِر بِنَْفِسهِ 
ِ
؛ أل َها( اْلِحلُّ . َوإِْن َعَدَل إَلى ِجَهٍة ُأْخَرى َفَثاَلَثُة َأْوُجٍه: )َأَصحُّ

ْيَد َلْو َعَدَل َفَتبَِعُه اْلَكْلُب َوَقَتَلُه َحلَّ َقْطًعا.  َنَّ الصَّ
ِ
َتْكلِيِفِه َتَرَك اْلُعُدوَل َوأل

َياُر الَماَوْرِديُّ إْن )َوالثَّانِي( َيْحُرُم َكَما َذَكَرُه الُمَصن  
ُف. )َوالثَّالُِث( َوُهَو اْختِ

ْيُد َفَعَدَل إَلى َغْيِرَها  َخَرَج َعاِداًل َعِن اْلِجَهِة َحُرَم َوإِْن َخَرَج إَلْيَها َفَفاَتُه الصَّ

َنَُّه َيُدلُّ َعَلى ِحْذِقِه َحْيُث َلْم َيْرِجْع َخاِئًبا. َوَقَطَع إَمامُ 
ِ
؛ أل اْلَحَرَمْيِن  َوَصاَد َحلَّ

ْرَساِل َزَماًنا  َهَر مِْن ُعُدولِِه اْختَِياُرُه بَِأِن اْمَتدَّ فِي ِجَهِة اإْلِ ََ بِالتَّْحِريِم إَذا َعَدَل َو

َهَر َصْيُد آَخُر َفاْسَتْدَبَر المرسل إليه وقصد اآلخر، واهلل أعلم. ا ََ  هُثمَّ 

 والراجح ما ذكرناه قبل.

 (:37/933) المغني قال ابن قدامة يف

َوإِْن َقَصَد َصْيًدا، َفَأَصاَبُه َوَغْيَرُه، َحالَّ َجِميًعا، َواْلَجاِرُح فِي َهَذا بَِمنِْزَلِة 

، َوَقَتاَدَة، َوَأبِي  ْهِم. َنصَّ َأْحَمُد َعَلى َهِذِه الَمَساِئِل. َوُهَو َقْوُل الثَّْوِري  السَّ

افِ  ، إالَّ َأنَّ الشَّ
 
افِِعي  َقاَل: إَذا َأْرَسَل اْلَكْلَب َعَلى َصْيٍد، َفَأَخَذ َحنِيَفَة، َوالشَّ

َّ
ِعي

، َوإِْن َعَدَل َعْن َطِريِقِه إَلْيِه، َفِفيِه ِرَواَيَتاِن. َوَقاَل َمالُِك: إَذا  آَخَر فِي َطِريِقِه، َحلَّ

َنَُّه 
ِ
َلْم َيْقِصْد َصْيَدُه، إالَّ َأْن َأْرَسَل َكْلَبُه َعَلى َصْيٍد بَِعْينِِه، َفَأَخَذ َغْيَرُه، َلْم ُيَبْح؛ أل

َ  َعْن ِصَغاٍر، َفإِنََّها ُتَباُح إَذا َأَخَذَها.  ُيْرِسَلُه َعَلى ُصُيوٍد ِكَباٍر، َفَتَتَفرَّ

ا َأْمَسْكَن َعَلْيُكْم﴾َوَلنَا، ُعُموُم َقْوله َتَعاَلى:  مَّ
 -َوَقْوُلُه [، 3]المائدة: ﴿َفُكُلوا مِ

اَلُم  ا َأْمَسَك »: -َعَلْيِه السَّ  َعَلْيِه، َفُكْل مِمَّ
ِ
إَذا َأْرَسْلت َكْلَبك، َوَذَكْرت اْسَم اهلل
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 صلى اهلل عليه وسلم: «َعَلْيك

 
ْت َعَلْيك َقْوُسك»، َوَقْوُل النَّبِي . «ُكْل َما َردَّ

ْيِد َعَلى َصْيٍد، َفَحلَّ َما َصاَدُه، َكَما َلْو َأْرَسلَ  َنَُّه َأْرَسَل آَلَة الصَّ
ِ
َها َعَلى ِكَباٍر َوأل

َقْت َعْن ِصَغاٍر َفَأَخَذَها، َعَلى َمالٍِك، َأْو َكَما َلْو َأَخَذ َصْيًدا فِي َطِريِقِه، َعَلى  َفَتَفرَّ

.
 
افِِعي  الشَّ

َنَُّه اَل ُيْمِكُن َتْعلِيُم اْلَجاِرِح اْصطَِياَد َواِحٍد بَِعْينِِه ُدوَن َواِحٍد، َفَسَقَط 
ِ
َوأل

 هاْعتَِباُرُه. ا

 مسألة: إذا رمى سهمه أو أرسل الجارح وهو ال يعلم صيًدا:

 (:37/935) المغني قال ابن قدامة يف

ا إْن َأْرَسَل َسْهَمُه َأِو اْلَجاِرَح، َواَل َيَرى َصْيًدا، َواَل َيْعَلُمُه، َفَصاَد، َلْم  َفَأمَّ

َنَّ اْلَقْص 
ِ
َنَُّه َلْم َيْقِصْد َصْيًدا، أل

ِ
ُق لَِما اَل َيْعَلُمُه. َوبَِهَذا َيِحلَّ َصْيُدُه؛ أل َد اَل َيَتَحقَّ

 فِي اْلَكْلِب. َوَقاَل اْلَحَسُن، َوُمَعاِوَيةُ 
ُّ
افِِعي َة: َيْأُكُلُه؛ لُِعُموِم اآْلَيِة  َقاَل الشَّ بُْن ُقرَّ

ْيَد، َفَحلَّ َلُه َما َصاَدُه، َكَما َلْو َرآُه. َوَلنَ  َنَُّه َقَصَد الصَّ
ِ
ا، َأنَّ َقْصَد َواْلَخَبِر، َوأل

ْيَد.  ْيِد َشْرُط، َواَل َيِصحُّ اْلَقْصُد َمَع َعَدِم اْلِعْلِم، َفَأْشَبَه َما َلْو َلْم َيْقِصِد الصَّ الصَّ

 ها

 وهذا القول هو الصواب.
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 مسألة: أكل جوارح الطير والمعلمة من الصيد:

ذا تقدم الكالم على مسألة أكل الجارح المكلب من الصيد، وخلصنا أنه إ

أكل فإنما أمسك لنفسه، وإذا لم يأكل فهي حالل بقي أن العلماء اختلفوا يف 

 :قولينجوارح الطير على 

أنه يشرتط انتفاؤه أيًضا يف الطير، فلو أكل لم يحل ما أكل منه، وهذا  األول:

هو الظاهر يف مذهب الشافعية ووجه هذا القول القياس على الجارحة من 

 الكالب.

( من طريق ُمَجالٍِد، 9753بن حاتم عند أبي داود ) عديواستدلوا بحديث 

، َعْن َعِدي    
ْعبِي  صلى اهلل عليه وسلم َقاَل:  َعِن الشَّ

َّ
َما »ْبِن َحاتٍِم، َأنَّ النَّبِي

ا َأْمَسَك َعَلْيَك   َفُكْل مِمَّ
ِ
ْن َكْلٍب َأْو َباٍز، ُثمَّ َأْرَسْلَتُه َوَذَكْرَت اْسَم اهلل

. «َعلَّْمَت مِ

 .«إَِذا َقَتَلُه َوَلْم َيْأُكْل مِنُْه َشْيًئا َفإِنََّما َأْمَسَكُه َعَلْيَك »ْلُت: َوإِْن َقَتَل؟ َقاَل: قُ 

َقاَل َأُبوَداُوَد: )اْلَباُز إَِذا َأَكَل َفاَل َبْأَس بِِه، َواْلَكْلُب إَِذا َأَكَل ُكِرَه، َوإِْن َشِرَب 

َم َفاَل َبْأَس بِِه(.  الدَّ

ل الحنابلة والحنفية أن ال يشرتط أن يأكل منه، وهو وجه لمذهب قو الثاين:

 الشافعية، وقالوا ألن هناك فوار  بين جوارح الكالب وجوارح الطير.

والراجح القول األول لضعف الحديث، فإنه من طريق مجالد عن 

 الشعبي، فتكون زيادته منكرة، واهلل أعلم.
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 القول يف ذكاة الجنين

 لَمْذُبوُح مِـْن َجنِـينِ َوُكْل إِِن ا -77

 

ـــينِ   ـــى َيِق ـــْل َعَل ـــَعَر َأْم اَل ُك  َأْش

 َوَأْحَمُد: ُيْؤَكُل إِْن َشْعُر َنَبـْت  -73 

 

ــْت   ــلُّ َثَب ــاُن َواْلِح ــاَلَف النُّْعَم  َوَخ

َمـهْ  -79   فِـي ُسـنٍَّة َصـِحيَحٍة ُمْحكَّ

 

ــْه   ــْد َأْحَكَم ــا َق ــنَْقِض َم ــَيٍة بِ  َقاِض

 َحاِكُم فِي اْلَجنِـينِ َلْو َحَكَم الْ  -77 

 

ــــيِن   ــــْن َيِق ــــٍع ُردَّ َع ــــِع َبْي  بَِمنْ

 الشرح: 

. قال  بن حنبل بن محمد هو اإلمام أبوعبداهلل أحمد قوله: )ألحمد(:

 (:956ص) الحطة يف ذكر الصحاح الستة صديق حسن خان يف

د اإِلَمام َأُبوعبداهلل َأْحمد إِْدِريس بن  بن َأسد بن ِهاَلل بن َحنَْبل بن ُمَحمَّ

ّ اْلمروِزي ثمَّ اْلَبْغَداِدّي خرجت أمه من مرو َوِهي َحامِل بِِه فولدته فِي 
ْيَبانِي الشَّ

َبْغَداد فِي شهر ربيع األول سنة َأربع َوِست يَن َومِاَئة َوقيل َأنه ولد بمرو َوحمل 

 إَِلى َبْغَداد َوُهَو َرِضيع.

ا فِِعي يحفظ ألف ألف َحِديث َومن َوَكاَن إَِمام الُمحدثين من َأْصَحاب الشَّ

افِِعي إَِلى مصر َوَقاَل فِي َحقه  خواصه َولم يزل مصاحبه على َأن ارتحل الشَّ

خرجت من َبْغَداد َوَما خلفت هَبا أتقى َواَل أفقه من اْبن َحنَْبل َرحل فِي طلب 

ام واليمن والكوفة َواْلَبْصَرة  ة َوالَمديَنة َوالشَّ والجزيرة الَحِديث َودخل َمكَّ
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بن سعد َويحيى اْلقطَّان وهشاما ووكيعا  بن َعْينِيَّة َوإِْبَراِهيم َوسمع ُسْفَيان

ا  وروى َعن خالئق اَل ُيحصوَن. زَّ  َواْبن علية َواْبن مْهدي َوعبدالرَّ

ْحَمن بن َحنَْبل َوُهَو  بن مْهدي: اْنتهى اْلعلم إَِلى َأْرَبَعة َأْحمد َوَقاَل عبدالرَّ

 َوُهَو أعلمهم بِِه َويحيى الَحِديث َوعلي أفقههم فِي
ّ
بن مِعين َوُهَو  بن الَمِدينِي

 بن شيَبة َوُهَو أحفظهم َلُه. أكتبهم َلُه َواْبن أبي بكر

بن َحنَْبل َوَما َرَأْيت أحدا  َقاَل َأُبوزْرَعة: َما َرَأْيت أحدا أجمع من َأْحمد

َوَأْشَياء َكثِيَرة َوَقاَل ُقَتْيَبة ُهَو إَِمام أكمل مِنُْه َوقد اْجتمع فِيِه زهد َوفقه َوفضل 

ْنَيا فِي َزَمانه.  الدُّ

بن َأْحمد: َسِمعت َأَبا زْرَعة َيُقول: َكاَن َأبوك يحفظ ألف ألف  َقاَل عبداهلل

َحِديث َوَما َرَأْت َعْينَاَي مثله قيل فِي اْلعلم َقاَل فِي اْلعلم والزهد َواْلِفْقه 

ت. َقاَل َأُبوَداُود: لِقيت َنْحو مِاَئتي رجل من الَمَشاِيخ َفَما َوَجِميع اْلَحَسَنا

 
ّ
: َلْيَس فِي َأْصَحابَنا أحد أحفظ من  وجدت أحدا مثله. َوَقاَل َعلي

ّ
بن الَمِدينِي

: َكاَن 
ّ
َأْحمد ألحاديث َرُسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. َقاَل إِْبَراِهيم اْلَحْربِي

ة َبين اهلل اهلل جمع َلُه علم اأْلَوَّ  لين واآلخرين. َوَقاَل إِْسَحا : َأْحمد حجَّ

افِِعي: َأْحمد إَِمام فِي َثَمان ِخَصال: إَِمام فِي الَحِديث، إَِمام  وخلقه. َوَقاَل الشَّ

فِي اْلِفْقه، إَِمام فِي اْلُقْرآن، إَِمام فِي اللَُّغة، إَِمام فِي الّسنة، إَِمام فِي الّزْهد، إَِمام 
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بن  رع، إَِمام فِي اْلفقر. َوَقاَل َأُبوَثْور: أجمع الُمسلُموَن على َأْحمدفِي اْلوَ 

ِريَعة لوح َبين َعْينَْيِه.  َحنَْبل، َوكنت إِْذ َرَأْيته خيل إَِلْيك َأن الشَّ

 
ّ
: إِن اهلل أعز َهَذا الّدين برجَلْين َلْيَس َلهما َثالِث:  َوَقاَل َعلي

ّ
بن الَمِدينِي

ْساَلم بعد َرُسول َأُبوبكر َيْوم ال ة، َوأحمد َيْوم المحنة. َوَما َقاَم أحد بَِأْمر اإْلِ دَّ ر 

َنَُّه َقاَم َواَل أعوان َلُه.
ِ
 اهلل َما َقاَم َأْحمد؛ أل

 
ّ
ِذي َقاَل فِيِه  َوَقاَل َعلي بن ُشَعْيب الطوسي: َكاَن َأْحمد عندَنا اْلمثل الَّ

َحتَّى  «أمتِي َما َكاَن فِي بني إِْسَراِئيل َكاَن فِي»َرُسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 

َأن اْلِمنَْشار َلو وضع على مفر  َرأسه َما يصرفُه َذلِك َعن دينه، َوَلْواَل 

ْأن َلَكاَن عاًرا علينا َيْوم اْلِقَياَمة. َأْحمد  بن َحنَْبل َقاَم بَِهَذا الشَّ

بي دؤاد أحد بن أ وأصل َأمر المحنة على اْختَِصار َأن الَقاِضي َأْحمد

ُرَؤَساء الُمْعَتزَلة دس إَِلى الَمْأُمون الَقْول بِخلق اْلُقْرآن، إَِلى َأن رسخ َذلِك فِي 

َعاء َعَلْيِه، َوكتب إَِلى  قلبه، َوأْجمع َرْأيه فِي سنة َثَمانِي عشَرة َومِاَئَتْيِن على الدُّ

 فِي  َناِئبه على َبْغَداد إسحا 
ّ
امتحان اْلعلَماء َوَحملهْم بن إِْبَراِهيم اْلُخَزاِعي

ْيف إِن لم يجيبوا َطْوًعا، َفَكاَن مِنُْهم وارى  على الَقْول بِخلق اْلُقْرآن بقهر السَّ

َومِنُْهم من وري َومِنُْهم من أَجاب تقية، َومِنُْهم من صمم على ُمْعَتقد اْلحق 

َهاَدة، َوأمره َأن يشخص إَِلْيِه جَماَعة مِنُْهم َأْحمد بن َحنَْبل َولما بلغ  فرز  الشَّ

َأْحمد إَِلى الرقة وافاه خرب موت الَمْأُمون بطوس َفرجع إَِلى َبْغَداد َوكتب 
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الَمْأُمون َوِصيَّة فِي تحريص اْلَخلِيَفة بعده على حمل النَّاس على خلق اْلُقْرآن 

ي َولما اْسَتقر المعتصم فِي اْلخاَلَفة سجن َأْحمد وضربه على َيده َوَكاَن مكثه فِ 

السْجن ُمنُْذ َأخذ َوحمل إَِلى َأن خلي َعنُه َثَمانَِية َوِعْشُروَن شهرا َومرض َسْبَعة 

ا َكاَنت َلْيَلة اْلُجُمَعة ثقل َوقبض صدر النََّهار سنة إِْحَدى َوَأْرَبعين  َأيَّام َفَلمَّ

َفضرب َومِاَئَتْيِن َقاَل اْبن خلكان ودعى إَِلى الَقْول بِخلق اْلُقْرآن َفلم يجب 

ْمتِنَاع َوَكاَن ضربه فِي اْلعْشر اأْلَخير من شهر َرَمَضان 
ِ
َوحبس َوُهَو مقّر على اال

 سنة عْشرين َومِاَئَتْيِن.

َوَكاَن حسن اْلَوْجه ربَعة يخضب بِاْلِحنَّاِء خضًبا َلْيَس بالقاين فِي لحيته 

 شعيرات سود.

حب َتْجِريد الَحِديث َويكرُه َوَكاَن َشِديد اْلَكَراَهة لتصنيف اْلكتب َوَكاَن ي

ا َفعلم اهلل حسن نِيَّته َوقصد َفكتب من َكاَلمه  َأن يْكتب َكاَلمه ويشتد َعَلْيِه جدًّ

 وفتواه َأكثر من َثاَلِثيَن سفًرا.

ْيخ عبداْلحق الدهلوي فِي َما َنصه بِاْلَعَربِيَِّة: َكاَن  أشعة اللمعات َقاَل الشَّ

ِحيح َأْحمد قدوة فِي الَحِديث وَ  اْلِفْقه والزهد والورع َواْلِعَباَدة َوبِه عرف الصَّ

ّ َما َرَأْيت َشابًّا  من السقيم والمجروح من اْلمعدل َقاَل َأْحمد
ارمِي بن سعيد الدَّ

أحفظ مِنُْه لَحِديث َرُسول اهلل َوَقاَل َأُبوَداُود المجالسة َمَع َأْحمد مجالسة 

ء يذكر من ُأمُ 
ْ
ْنَيا فِي َمْجِلسه قيل اْخَتار اْلفقر وصرب اآْلِخَرة لم يكن َشي ور الدُّ
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د ة قّط َشْيئا من أحد َقاَل ُمَحمَّ ْلَك اْلمدَّ

بن  َعَلْيِه سبعين سنة َولم يقبل فِي تِ

بن عبداْلَعِزيز بَِبْغَداد مِيَراثه ماَئة ألف ِدينَار  ُموَسى أرسل من مصر إَِلى حسن

 مِيَراثا من فأهدى مِنُْه َثاَلثِماَئة ِديَنار إِلَ 
ّ
ى َأْحمد َوَقاَل إِن َهَذا الَمال وصل إَِلي

َوجه اْلَحاَلل َفخذه وانفقه فِي ِعَيالك َقاَل َمالِي إَِلْيِه َحاَجة َولم َيْأُخذ مِنُْه َشْيئا 

َومن أقوى اْلحَجج وأسنى اْلَبَراِهين على علو مَقام َهَذا اإِلَمام اأْلََجل األكرم 

ْيخ ورفعة َمَكاَنُه َوقُ  ة مْذهبه واجتهاده َأن اْلَغْوث اأْلَْعَظم والقطب األفخم الشَّ وَّ

عبداْلَقاِدر الجيالين َحامِل مْذهبه وتابع َأْقَواله َولَذلِك َثبت ذكره فِي اْلَحنَابَِلة 

 َوَكاَن حنبليا على الَمْشُهور الُمَقّرر. اْنتهى

الرأي، خلف بن ثابت صاحب  هو أبوحنيفة النعمان وقوله: )النعمان(:

معتقد السلف يف اإليمان، فزعم أن اإليمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، 

وأخرج األعمال عن مسمى اإليمان، فكان هو ومن قال بقوله من أصناف 

المرجئة. وله قياسات فاسدة وآراء كاسدة ومواطن طيبة وقد أفضى إلى ما 

نشر الصحيفة يف  أحمد، وبن  لعبداهلل السنة ولمعرفة ما هو عليه راجع، قدم 

 وآخر كتاب، للشيخ مقبل  الصحيح من أقوال أهل العلم يف أبي حنيفة

البن أبي شيبة، وكذا ترجمته من تأريخ بغداد، وقد قام الكوثري برد  المصنف

، تأنيب الخطيب على الخطيب أبان فيه سوء طريقته وخبث طويته وسماه:

 .  تأنيب الكوثري من األباطيلالتنكيل لما يف ورد عليه المعلي يف كتابه

 . وقد اختلف العلماء يف هذه المسألة كما أشار الناَم
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 (:3/737) اإلشراف قال القاضي عبدالوهاب يف

إذا ذكيت الشاة أو البقرة أو الناقة، فوجد يف جوفها جنين مّيت تام الخلق 

 هكان مذكى بذكاهتا خالًفا ألبي حنيفة. ا

زم، من الظاهرية وهو قول زفر وإبراهيم وهذا القول ذهب إليه ابن ح

 النخعي.

وقال بالمذهب األول الشافعية والحنابلة وهو مذهب أبي يوسف 

بن زياد واألوزعي والليث، أفاده  بن الحسن والثوري والحسن ومحمد

 الجصاص.

وذهبت المالكية إلى أهنا ال تكون ذكاة له إال إذا نبت الشعر وتمت 

 (:3/753) اإلشراف لوهاب يفالخلقة. قال القاضي عبدا

 هوإن كان خلقه لم يتم، وشعره لم ينبت، لم يجز أكله خالًفا للشافعي. ا

( َعْن َأبِي َسِعيٍد اْلُخْدِري  َقاَل: 7/73وحجة الجمهور ما أخرجه أحمد )

اِة؟ َفَقاَل: َعِن اْلَجنِيِن َيُكوُن فِي َبْطِن النَّاَقِة، َأِو اْلَبَقَرِة، أَ   ِ َسَأْلنَا َرُسوَل اهلل ِو الشَّ

هِ » (، وابن ماجه 3336وأخرجه الرتمذي ) ،«ُكُلوُه إِْن ِشْئُتْم؛ َفإِنَّ َذَكاَتُه َذَكاُة ُأم 

 المصنف ( وعبدالرزا  يف277(، وابن الجارود )9793(، وأبوداود )7322)

( 2/775( والبيهقي )5/3377( والدارقطني )33/332( وابن أبي شيبة )7657)
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طريق مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد، ومجالد ضعيف. كلهم من 

 ( من طريق فيها عطية العويف.3/333وأخرج الحاكم )

 : جامعه قال الرتمذي يف

هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير هذا الوجه عن أبي سعيد، 

والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم وهو قول سفيان 

 هالمبارك و الشافعي و احمد و أسحق. االثوري و ابن 

( وأخرجه من طريق 7/72بن أبي إسحا  عند أحمد) وتابع مجالد يونس

(، وأخرجه ابن 2/775) السنن (، والبيهقي يف5/3373أحمد الدارقطني)

 (.5772حبان)

(، وفيه عنعنة أبي الزبير، وعبيد 7797أخرجه أبوداود)، وله شاهد عن جابر 

( 9/73القداح ضعيف، وأخرجه الدارمي)بن أبي زياد  اهلل

(، وآخر من 775-2/773( والبيهقي)3/333( والحاكم)3/937والدارقطني)

(، 2/775) الكربى (، والبيهقي يف3373أخرجه الدارقطني)، حديث ابن عمر 

 بن يوسف. وفيه عصام

 قال ابن القطان وعصام رجل ال يعرف حاله.

: ضعفه غير واحد، وأخرجه  تنقيحال بن مجاهد، قال يف وفيه أيًضا مبارك

بن إسحا  عن نافع عن ابن  بن الحسن الواسطي عن محمد أيًضا محمد
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( ولم يصرح بالسماع 3/327) نصب الراية عمر مرفوًعا، قال الزيلعي يف

بن الحسن الواسطي ذكره ابن حبان يف الضعفاء وروى له هذا  ومحمد

 الحديث.

( بلفظ: إَِذا ُنِحَرِت النَّاَقُة 9333رقم)موقًفا عليه  الموطأ وأخرجه مالك يف

ي َذَكاتَِها، إَِذا َكاَن َقْد َتمَّ َخْلُقُه، َنَبَت َشَعُرُه، َفإَِذا َخَرَج مِْن 
َفَذَكاُة َما فِي َبْطنَِها فِ

ُم مِْن َجْوفِِه. وهو صحيح. ِه ُذبَِح، َحتَّى َيْخُرَج الدَّ  َبْطِن ُأم 

بن مسعود: ذكاة الجنين ذكاة أمه.  اهلل( عن عبد3377وأخرج الدارقطني)

ا، أفاده الزيلعي يف بن الحاج ويف سنده أحمد نصب  بن الصلت ضعيف جدًّ

 . الراية

بن قيس  ( عن أبي هريرة ويف سنده عمر3372وأخرج الدارقطني)

 سندل( مرتوك.ب)المعروف 

بن سعيد المقربي متفق على  ( ويف سنده عبداهلل3/333وأخرجه الحاكم)

 ، أفاده الزيلعي.ضعفه

( عن علي ويف سنده الحارث األعور مرتوك 3337وأخرجه الدارقطني)

 بن عثمان مجهول. وموسى

بن عثمان  (، ويف سنده موسى3333وعن ابن عباس أخرجه الدارقطني)

 مجهول.
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التعليق المغني على علل  كثير من علل األحاديث مأخوذة من كتاب تنبيه:

 لعظيم آبادي.لمحمد شمس الحق ا الدارقطني

( ويف إسناده 335-3/333وجاء من حديث أبي أيوب أخرجه الحاكم)

 بن أبي ليلي ضعيف. بن عبدالرحمن محمد

 بن مالك أخرجه الطرباين يف ( وجاء عن كعب2/775وأخرجه البيهقي)

 بن مسلم المكي مرتوك. ( وفيه إسماعيل353/رقم32) الكبير

 الكبير ما الطرباين يفوجاء عن أبي أمامة وأبي الدرداء، أخرجه

 بن عمارة ضعيف. ( وفيه بشر3327/رقم3)

(. وقال: َقْوُلُه: )َذَكاُة اْلَجنِيِن َذَكاُة 339-35/337) النيل أفادها الشوكاين يف

ْخَباُر َعْن َذَكاِة اْلَجنِيِن بَِأنََّها َذَكاةُ  ْبتَِداِء َواْلَخَبِر، َوالُمَراُد اإْلِ
ِ
ِه( َمْرُفوًعا بِاال ِه  ُأم  ُأم 

َفَيِحلُّ بَِها َكَما َتِحلُّ اأْلُمُّ بَِها َواَل َيْحَتاُج إَلى َتْذِكَيٍة، َوإَِلْيِه َذَهَب الثَّْوِريُّ 

 َواْلَحَسنُ 
ُّ
افِِعي  ْبُن ِزَياٍد َوَصاِحَبا َأبِي َحنِيَفَة. َوالشَّ

َعَر َما فِي َبْعِض ِرَواَياِت َوإَِلْيِه َذَهَب َأْيًضا َمالُِك َواْشَتَرَط َأْن َيُكوَن َقْد َأْش 

هِ »اْلَحِديِث َعِن اْبِن ُعَمَر بَِلْفِظ:  َد بِِه  ،«إَذا َأْشَعَر الَجنِيُن َفَذَكاُتُه َذَكاُة ُأم  َوَقْد َتَفرَّ

َة فِيِه. َوَأْيًضا َقْد  َأْحَمدُ  ِحيُح َأنَُّه َمْوُقوُف َفاَل ُحجَّ َم. َوالصَّ ْبُن ِعَصاٍم َكَما َتَقدَّ

ِه َأْشَعَر َأْو َلْم »َي مِْن َطِريِق اْبِن َأبِي َلْيَلى َمْرُفوًعا: ُروِ  َذَكاُة الَجنِيِن َذَكاُة ُأم 

َشاَرُة إَلْيِه. َوَأْيًضا َقْد ُرِوَي مِْن َطِريِق اْبِن  ،«ُيْشِعرْ  َمِت اإْلِ َوفِيِه َضْعُف َكَما َتَقدَّ
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ُّ َأنَُّه َقاَل: )َأْشَعَر َأْو َلْم ُيْشِعْر( ُعَمَر َنْفِسِه َمْرُفوًعا َوَمْوُقوًفا َكَما 
َرَواُه اْلَبْيَهِقي

َوَذَهَبِت اْلِعْتَرُة َوَأُبوَحنِيَفَة إَلى َتْحِريِم اْلَجنِيِن إَذا َخَرَج َمي َتا، َوَأنََّها اَل ُتْغنِي 

يَن بُِعُموِم َقْوله َتَعاَلى: ِه ُمْحَتج 
َمْت َعَلْيُكُم الَمْيَتُة﴾  َتْذِكَيُة اأْلُم  َعْن َتْذِكَيتِ ﴿ُحر 

.7]المائدة:  ْن َتْرِجيِح اْلَعام  َعَلى اْلَخاص 
 [ َوُهَو مِ

َر فِي اأْلُُصوِل ُبْطاَلُنُه، َوَلكِنَُّهُم اْعَتَذُروا َعِن اْلَحِديِث بَِما اَل ُيْغنِي  َوَقْد َتَقرَّ

ِه. َوُردَّ بَِأنَُّه َلْو َكاَن الَمْعَنى َعَلى َذلَِك َشْيًئا، َفَقاُلوا: الُمَراُد َذَكاُة اْلَجنِيِن َكَذكَ  اِة ُأم 

ُدُه َأنَُّه ُرِوَي بَِلْفِظ:  ْفِع، َوُيَؤي  َواَيُة بِالرَّ ِض، َوالر 
َذَكاُة »َلَكاَن َمنُْصوًبا بِنَْزِع اْلَخافِ

هِ  ِه.َأْي َكاِئَنُة َأْو َحاِصَلُة فِي َذَكاِة  ،«الَجنِيِن فِي َذَكاِة ُأم   ُأم 

هِ »َوُرِوَي:  َببِيَِّة، َقاَل فِي «َذَكاُة الَجنِيِن بَِذَكاِة ُأم  التَّْلِخيِص: َفاِئَدُة:  َواْلَباُء لِلسَّ

َحاَبِة َواَل مَِن اْلُعَلَماِء َأنَّ اْلَجنِيَن اَل  َقاَل اْبُن الُمنِْذِر إنَُّه َلْم ُيْرَو َعْن َأَحٍد مَِن الصَّ

َكاِة فِيِه إالَّ َما ُرِوَي َعْن َأبِي َحنِيَفَة. اُيْؤَكُل إالَّ بِاْس  اِهُر اْلَحِديِث ه تِْئنَاِف الذَّ ََ َو

َأنَُّه َيِحلُّ بَِذَكاِة اأْلُم  اْلَجنِيَن ُمْطَلًقا، َسَواُء َخَرَج َحيًّا َأْو َمي ًتا َفالتَّْفِصيُل َلْيَس َعَلْيِه 

 َدلِيُل.

ليل( ليس بصحيح فإن الجنين إذا قوله: )والتفصيل ليس عليه د :أقول

خرج حًيا بحياة مستقرة صارت أحكامه مختصة به فيذكى ويشرتط فيه ما 

 تقدم.
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(: حديث ذكاة الجنين ذكاة أمه أخرجه 7/997) السيل الجرار وقال يف

أحمد وأبوداود والرتمذي وابن ماجه والدارقطني وابن حبان وصححه من 

عبدالحق له بأن يف إسناده مجالدا حديث أبي سعيد الخدري وأما تضعيف 

فمدفوع بأنه لم يكن يف الطريق التي أخرجه منها أبوداود والرتمذي وأيضا قد 

أخرجه أحمد من طريق غيره وليس فيها ضعف وقد صححه مع ابن حبان ابن 

دقيق العيد وحسنه الرتمذي وقد روى من طريق غيره من الصحابة منهم على 

اء وابن عمر وابن عباس وكعب ابن مالك وقد وابن مسعود وأبوأيوب والرب

ذكرنا يف شرح المنتقى من أخرج هذه األحاديث عن هؤالء الصحابة 

فالحديث صحيح يف نفسه فكيف وقد ورد من حديث سبعة من الصحابة غير 

 أبي سعيد. 

وأما من قال إن قوله ذكاة أمه منصوب بنزع الخافض وأن التقدير كذكاة 

الف الرواية هو أيًضا خالف الدراية فإن الشارع إنما أراد أمه فهذا مع كونه خ

التعريف بأن ذكاة األم ذكاة لما يف بطنها ولم يرد أنه يذكى كما تذكى األم فإن 

ذلك ليس فيه كثير فائدة مع أنه قد وقع يف سؤال من سأل رسول اهلل ما يفيد 

يا رسول اهلل  المعنى المراد فإن لفظ الحديث عند أحمد وأبي داود قال قلنا

ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة يف بطنها الجنين أنلقيه أم نأكل فقال كلوه إن 

شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه فإهنم لم يسألوه عن كيفية تذكيته إنما سألوه عن حل 
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أكله أو تحريمه إذا وجدوه يف بطنها فالرفع يف وجه هذه السنة بما ال يسمن 

 هاإلنصاف. اواليغني من جوع خروج عن 

 (:739-9/733) إعالم الموقعين قال ابن القيم يف

ِريَحِة الُمْحَكَمِة بَِأنَّ  ِحيَحِة الصَّ نَِة الصَّ اْلِمَثاُل اْلَحاِدي َواأْلَْرَبُعوَن: َردُّ السَّ

ِه، بَِأنََّها ِخاَلُف اأْلُُصوِل َوُهَو َتْحِريُم الَمْيَتِة، فَ  ِذي َذَكاَة اْلَجنِيِن َذَكاُة ُأم  ُيَقاُل: الَّ

َر َأنََّها  َجاَء َعَلى لَِسانِِه َتْحِريُم الَمْيَتِة ُهَو الَِّذي َأَباَح اأْلَِجنََّة الَمْذُكوَرَة؛ َفَلْو َقدَّ

َمِك َواْلَجَراُد مَِن الَمْيَتِة، َفَكْيَف َوَلْيَسْت  ْثَناِء السَّ
َمْيَتُة َلَكاَن اْستِْثنَاُؤَها بَِمنِْزَلِة اْستِ

َكاُة َقْد َأَتْت َعَلى َجِميِع َأْجَزاِئَها، َفاَل بِمَ  ْن َأْجَزاِء اأْلُم  َوالذَّ
ْيَتٍة؟ َفإِنََّها ُجْزُء مِ

َيْحَتاُج َأْن ُيْفِرَد ُكلَّ ُجْزٍء مِنَْها بَِذَكاٍة، َواْلَجنِيُن َتابُِع لأِْلُم  ُجْزُء مِنَْها؛ َفَهَذا ُهَو 

ِحيحَ  َباَحِة، َفَكْيَف َوَقْد َوَرَدْت ُمْقَتَضى اأْلُُصوِل الصَّ نَُّة بِاإْلِ ِة، َوَلْو َلْم َتِرِد السُّ

ُة َعَلْيُكْم؛ َفإِنَُّه  َباَحِة الُمَوافَِقِة لِْلِقَياِس َواأْلُُصوِل؟ َفإِْن ِقيَل: َفاْلَحِديُث ُحجَّ بِاإْلِ

هِ »َقاَل:  ِه، َوَهَذا َيُدلُّ َوالُمَراُد التَّْشبِيُه،  «َذَكاُة الَجنِيِن َذَكاُة ُأم  َأْي َذَكاُتُه َكَذَكاِة ُأم 

.  َعَلى َأنَُّه اَل ُيَباُح إالَّ بَِذَكاٍة ُتْشبُِه َذَكاَة اأْلُم 

ْلُتُم  َمُة َتْكِفي اْلَعاِقَل( َفَلْو َتَأمَّ
َؤاُل َشِقيُق َقْوِل اْلَقاِئِل: )َكلِ ِقيَل: َهَذا السُّ

َؤاِل؛ َفإِنَّ َلْفَظ اْلَحِديِث َهَكَذا: َعْن َأبِي اْلَحِديَث َلْم َتْسَتْحِسنُوا إيرَ  اَد َهَذا السُّ

اَة َوفِي َبْطنَِها  ِ َسِعيٍد َقاَل: ُقْلَنا: َيا َرُسوَل اهلل َننَْحُر النَّاَقَة َوَنْذَبُح اْلَبَقَرَة َوالشَّ

هِ  ُكُلوُه إْن ِشْئُتْم؛ َفإِنَّ »اْلَجنِيُن َأُنْلِقيِه َأْم َنْأُكُلُه؟ َقاَل:  َفَأَباَح َلُهْم  ،«َذَكاَتُه َذَكاُة ُأم 
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ِ
َأْكَلُه ُمَعل اًل بَِأنَّ َذَكاَة اأْلُم  َذَكاُة َلُه؛ َفَقِد اتََّفَق النَّصُّ َواأْلَْصُل َواْلِقَياُس، َوهلل

 هاْلَحْمُد. ا

 يعود إليه من رام الزيادة والحمد هلل. هتذيب السنن وله كالم نفيس يف

 (:737-37/777) المغني مة يفوقال ابن قدا

ِه َبْعَد َذْبِحَها، َأْو َوَجَدُه َمي ًتا فِي َبْطنَِها،  َيْعنِي إَذا َخَرَج اْلَجنِيُن َمي ًتا مِْن َبْطِن ُأم 

 َأْو َكاَنْت َحَرَكُتُه َبْعَد ُخُروِجِه َكَحَرَكِة الَمْذُبوِح، َفُهَو َحاَلُل.

. َوبِِه َقاَل َسِعيدُ ُرِوَي َهَذا َعْن ُعَمَر، َوَعلِ 
ٍّ
،  ي

ُّ
ْبُن الُمَسي ِب، َوالنََّخِعي

ِه إَذا َأْشَعَر.  ، َوإِْسَحاُ ، َواْبُن الُمنِْذِر. َوَقاَل اْبُن ُعَمَر: َذَكاُتُه َذَكاُة ُأم  ُّ
افِِعي َوالشَّ

، َواْلَحَسِن،  ْهِري  َوَقَتاَدَة، َوُرِوَي َذلَِك َعْن َعَطاٍء، َوَطاُوٍس، َوُمَجاِهٍد، َوالزُّ

َنَّ َعْبَداهلل َوَمالٍِك، َواللَّْيِث، َواْلَحَسنِ 
ِ
ْبِن  ْبَن َكْعِب   ِ ْبِن َصالٍِح، َوَأبِي َثْوٍر؛ أل

َيُقوُلوَن: إَذا َأْشَعَر اْلَجنِيُن، َفَذَكاُتُه َذَكاُة   ِ َمالٍِك، َقاَل: َكاَن َأْصَحاُب َرُسوِل اهلل

ِه. َوَهَذا إَشاَرُة إَلى َجِمي  ِعِهْم، َفَكاَن إْجَماًعا.ُأم 

َنَُّه َحَيَواُن َينَْفِرُد 
ِ
ى؛ أل َوَقاَل َأُبوَحنِيَفَة: اَل َيِحلُّ إالَّ َأْن َيْخُرَج َحيًّا َفُيَذكَّ

ى بَِذَكاِة َغْيِرِه، َكَما َبْعَد اْلَوْضِع. َقاَل اْبُن الُمنِْذِر: َكاَن النَّاُس  بَِحَياتِِه، َفاَل َيَتَذكَّ

َحتِِه، اَل َنْعَلُم َأَحًدا مِنُْهْم َخاَلَف َما َقاُلوا، إَلى َأْن َجاَء النُّْعَماُن، َفَقاَل: اَل َعَلى إَبا

َنَّ َذَكاَة َنْفٍس اَل َتُكوُن َذَكاَة َنْفَسْيِن.
ِ
؛ أل  َيِحلُّ
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النَّاَقَة، ، إنَّ َأَحَدَنا َينَْحُر ِ َوَلنَا، َما َرَوى َأُبوَسِعيٍد، َقاَل: ِقيَل: َيا َرُسوَل اهلل

اَة، َفَيِجُد فِي َبْطنَِها اْلَجنِيَن، َأَنْأُكُلُه َأْم ُنْلِقيه؟ َقاَل:  ُكُلوُه إْن »َوَيْذَبُح اْلَبَقَرَة َوالشَّ

هِ  َذَكاُة الَجنِيِن »َقاَل:  ِ ، َوَعْن َجابٍِر، َعْن َرُسوِل اهلل«ِشْئُتْم، َفإِنَّ َذَكاَتُه َذَكاُة ُأم 

هِ   َواُهَما َأُبوَداُود.، رَ «َذَكاُة ُأم 

َنَّ 
ِ
ُل َعَلى َما َخاَلَفُه، َوأل َحاَبِة َوَمْن َبْعَدُهْم، َفاَل ُيَعوَّ َن الصَّ

َنَّ َهَذا إْجَماُع مِ
ِ
َوأل

ى بِِغَذاِئَها، َفَتُكوُن َذَكاُتُه َذَكاَتَها،  اْلَجنِيَن ُمتَِّصُل بَِها ات َصاَل ِخْلَقٍة، َيَتَغذَّ

 َ
ِ
ْمَكاِن فِيِه َكَأْعَضاِئَها، َوأل َكاَة فِي اْلَحَيَواِن َتْخَتِلُف َعَلى َحَسِب اإْلِ نَّ الذَّ

ُل  َيِة، َواْلَجنِيُن اَل ُيَتَوصَّ ْيِد الُمْمَتنِِع َوالَمْقُدوِر َعَلْيِه َوالُمَتَرد  َواْلُقْدَرِة، بَِدلِيِل الصَّ

ِه، َفَيُكوُن َذكَ  ْن َذْبِح ُأم 
 اًة َلُه.إَلى َذْبِحِه بَِأْكَثَر مِ

َواْسَتَحبَّ َأُبوَعْبِداهلل
ُم الَِّذي فِي َجْوفِِه،  ِ  َأْن َيْذَبَحُه َوإِْن َخَرَج َمي ًتا؛ لَِيْخُرَج الدَّ

ِه َوإِْن َكاَن َمي ًتا.
َنَّ اْبَن ُعَمَر َكاَن ُيْعِجُبُه َأْن ُيِريُقوا مِْن َدمِ

ِ
 َوأل

ًة، يُ  ِه َحتَّى َماَت، َفَلْيَس َفإِْن َخَرَج َحيًّا َحَياًة ُمْسَتِقرَّ ى، َفَلْم ُيَذك  ْمِكُن َأْن ُيَذكَّ

َنَُّه َنْفُس ُأْخَرى.
ِ
. َقاَل َأْحَمُد: إْن َخَرَج َحيًّا، َفاَل ُبدَّ مِْن َذَكاتِِه؛ أل ٍّ

 بَِذِكي

إلى أن أثر ابن عمر كالمفسر لألحاديث، أي  التمهيد وذهب ابن عبدالرب يف

 ير هو المتعين، واهلل أعلم.قوله أشعر وما قاله الجماه

 فائدة:
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 (:7/69) المحلى قال ابن حزم يف

ِه َحيًّا، َوَما َنْعَلُم َهَذا  ِم اْلَجنِيَن إَذا َخَرَج َبْعَد َذْبِح ُأم  ا َمالُِك، َفإِنَُّه َلْم ُيَحر  َوَأمَّ

 َتَعاَلى َقْبَلُه.  ِ َعْن َأَحٍد مِْن َخْلِق اهلل

ِه َأنَُّه إْن َعاَش َوَكُبَر َوَأْلَقَح َوَيْلَزُم َعَلى َهَذا َأنَّ  ُه إْن َكاَن ِعنَْدُه َذِكيًّا بَِذَكاِة ُأم 

ِه  َ َبْعُد بَِذَكاِة ُأم 
ي َنَُّه ُذك 

ِ
 مِْن َهَذا،  -َوَنَتَج َأنَُّه َحاَلُل َأْكُلُه َمَتى َماَت، أل

ِ
َوَحاَشا هلل

ْجَماَع، َأْو َما َيَرا  هُه إْجَماًعا فِي َهِذِه الَمْسَأَلِة. اَفكِاَلُهَما َخاَلَف اإْلِ
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 المضغة من الجنين

 َوُتْؤَكُل الُمْضـَغُة مِـْن َجنِـينِ  -77

 

ينِ   ُحوا فِـي الـد   َكُعْضِوَها َقْد َصـحَّ

 َواْسُتْشكَِلْت إِْذ اَل َذَكاَة َباَنْت  -73 

 

ــْت   ــا َقاَم ــا َم ــَغٍة ُروُح بَِه ــي ُمْض  فِ

 الشرح: 

نين الحيوان المذبوح وأن ذكاته ذكاة أمه، أشار بعد أن بين حكم أكل ج

 إلى مسألة أخرى وهي مسألة المضغة، أي: الجنين غير المتخلق.

يقول رحمه اهلل: ويجوز أكل المضغة من الجنين كما جاز أكل أعضائه، 

وهذا هو الصحيح إطراًدا لألصل يف هذا الباب، وابن حزم وافق الحنفية يف 

 المحلى  يجوز أكله وأجاز أكل المضغة قال يفالقول بأن الجنين ميتة ال

(7/67:) 

وُح َبْعُد  يِه الرُّ
ي َبْطنِِه َجنِيُن َمي ُت، َوَقْد َكاَن ُنِفَخ فِ

 َفُوِجَد فِ
ٍّ
َوُكلُّ َحَيَواٍن َذِكي

 َحلَّ َأْكُلُه، َفَلْو َكا
َ
ي َن َلْم ُينَْفْخ فِيِه َفُهَو َمي َتُة اَل َيِحلُّ َأْكُلُه، َفَلْو ُأْدِرَك َحيًّا َفُذك 

ْشَعاِرِه َواَل  وُح َبْعُد َفُهَو َحاَلُل إالَّ إْن َكاَن َبْعُد َدًما اَل َلْحَم فِيِه، َواَل َمْعَنى إِلِ الرُّ

 هلَِعَدِم إْشَعاِرِه. ا

وذهب المالكية إلى عدم جواز أكله على ما تقدم وذهب الشافعية إلى 

ح يف هذه المسألة وقاس جواز أكل جواز أكله، وهذا واهلل أعلم هو الراج



 المضغة من الجنين

 

239 

 
المضغة على جواز أكل عضو هذا المذبوح وهذا صحيح ألهنا تتغدى عليها 

 ومتصلة هبا.

أي قال بعض أهل العلم كيف تحل هذه  قوله: )واستشكلت...(:

المضغة مع أهنا لم تقم هبا ذكاة قيل لهم: ألن المضغة لم تنفخ فيها الروح 

 تقدم بيانه بأنه كالعضو من الحيوان، والحمد هلل. بعد، وال إشكال فهو على ما
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 القول يف بهيمة األنعام

ـــــهْ  ـــــاِم بِاأْلَِجنَّ ـــــُة اأْلَْنَع  َبِهيَم

 

ـــهْ   ـــاَل َمِزنَّ ـــا بِ ـــَرْت َحقًّ ـــْد ُفس    َق

ـــةِ   ـــَرَها بِـــَذاَك َحْبـــُر اأْلُمَّ  َفسَّ

 

ــِة   ــْل بِِهمَّ ــاٍس َفُك ــُن َعبَّ ــَو اْب  َوْه

ــَبْعُض   ــِرَج اْل ــْو ُأْخ ــا َل ــوا ُأمَّ  َوَذكُّ

 

ــا   ــا اْبــَن ُأمَّ ــَو َحــاَلُل ُكْلــُه َي  َفْه

 الشرح: 

﴿ُأِحلَّْت َلُكْم قد اختلف العلماء يف تفسير هبيمة األنعام يف قوله تعالى: 

 فقال بعضهم: هي األنعام كلها. [،3]المائدة:َبِهيَمُة اأْلَْنَعاِم﴾

َثنَا ُسْفَيانُ 6/32) تفسيره قال الطربي يف ْبُن َوِكيٍع، َقاَل: ثنا  ( َحدَّ

بُِل َواْلَبَقُر   اإْلِ
َ
َعْبُداأْلَْعَلى، َعْن َعْوٍف، َعِن اْلَحَسِن َقاَل: َبِهيَمُة اأْلَْنَعاِم: ِهي

 َواْلَغنَُم.

َثَنا اْلَحَسنُ  اِ ، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمُر، َعْن  َحدَّ زَّ ْبُن َيْحَيى، َقاَل: َأْخَبَرَنا َعْبُدالرَّ

 َقاَل: )اأْلَْنَعاُم ُكلَُّها(. [،3]المائدة: ﴿ُأِحلَّْت َلُكْم َبِهيَمُة اأْلَْنَعاِم﴾َة، فِي َقْولِِه: َقَتادَ 

دُ  َثَنا ُمَحمَّ ٍل، َقاَل: ثنا َأْسَباُط، َعِن  َحدَّ ْبُن اْلُحَسْيِن، َقاَل: ثنا اْبُن ُمَفضَّ

 : ي  د   َقاَل: )اأْلَْنَعاُم ُكلَُّها(. [3لمائدة: ]ا﴿ُأِحلَّْت َلُكْم َبِهيَمُة اأْلَْنَعاِم﴾السُّ
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َثنِي الُمَثنَّى، َقاَل: ثنا إِْسَحاُ ، َقاَل: ثنا َعْبُداهلل ْبُن َأبِي َجْعَفٍر، َعْن َأبِيِه،   ِ َحدَّ

بِيعِ  َقاَل:  [،3]المائدة: ﴿ُأِحلَّْت َلُكْم َبِهيَمُة اأْلَْنَعاِم﴾ْبِن َأَنٍس، فِي َقْولِِه:  َعِن الرَّ

 ْنَعاُم ُكلَُّها(.)اأْلَ 

ْثُت َعِن اْلُحَسْينِ  ْبِن اْلَفَرِج، َقاَل: َسِمْعُت َأَبا ُمَعاٍذ، َيُقوُل: َأْخَبَرَنا  ُحد 

اَك، َيُقوُل فِي َقْولِِه:  ُعَبْيدُ  حَّ ﴿َبِهيَمُة ْبُن ُسَلْيَماَن، َقاَل: َسِمْعُت الضَّ

 اأْلَْنَعاُم. [،3]المائدة: اأْلَْنَعاِم﴾
َ
 ِهي

، [3]المائدة: ﴿ُأِحلَّْت َلُكْم َبِهيَمُة اأْلَْنَعاِم﴾آَخُروَن: َبْل َعَنى بَِقْولِِه:  َوَقاَل 

َهاتَِها إَِذا ُنِحَرْت َأْو ُذبَِحْت َمْيَتًة. ي ُبُطوِن ُأمَّ
تِي ُتوَجُد فِ  َأِجنَُّة اأْلَْنَعاِم الَّ

َثنِي اْلَحاِرُث  دٍ  ِذْكُر َمْن َقاَل َذلَِك: َحدَّ ، َقاَل: ثنا َعْبُداْلَعِزيِز، َقاَل: ْبُن ُمَحمَّ

، َعِن 
 
، َعْن َعِطيََّة اْلَعْوفِي ْحَمِن اْلَفَزاِريُّ ثنا َعْبُداْلَعِزيِز، َقاَل: َأْخَبَرَنا َأُبوَعْبِدالرَّ

َقاَل: َما فِي  [،3]المائدة: ﴿ُأِحلَّْت َلُكْم َبِهيَمُة اأْلَْنَعاِم﴾اْبِن ُعَمَر، فِي َقْولِِه: 

َثَنا اْلَقاِسُم، َقاَل: ثنا ُبُطونِ  َها. َقاَل: ُقْلُت: إِْن َخَرَج َمي ًتا آُكُلُه؟ َقاَل: َنَعْم. َحدَّ

، َعْن َعِطيََّة، َعِن اْبِن  اْلُحَسْيُن، َقاَل: ثنا َيْحَيى ْبُن َزَكِريَّا، َعْن إِْدِريَس اأْلَْوِدي 

 بَِمنِْزَلِة ِرَئتَِها َوَكبِِدَها.ُعَمَر َنْحَوُه، َوَزاَد فِيِه، َقاَل: َنَعْم، ُهَو 

َثَنا اْبُن ُحَمْيٍد، َواْبُن َوِكيٍع، َقااَل: ثنا َجِريُر، َعْن َقاُبوَس، َعْن َأبِيِه، َعِن  َحدَّ

 اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل: اْلَجنِيُن مِْن َبِهيَمِة اأْلَْنَعاِم َفُكُلوُه.
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َثَنا اْبُن َوِكيٍع، َقاَل: ثنا َأبِي، َعنْ  مِْسَعٍر، َوُسْفَياَن، َعْن َقاُبوَس، َعْن َأبِيِه،  َحدَّ

ي َبْطنَِها َجنِيُن، َفَأَخَذ اْبُن َعبَّاٍس 
َعِن اْبِن َعبَّاٍس: َأنَّ َبَقَرًة، ُنِحَرْت، َفُوَجَد فِ

تِي ُأِحلَّْت َلُكْم.  بَِذَنِب اْلَجنِيِن، َفَقاَل: َهَذا مِْن َبِهيَمِة اأْلَْنَعاِم الَّ

َثَنا َأُبوُكَرْيٍب، َقاَل: ثنا اْبُن َيَماٍن، َعْن ُسْفَياَن، َعْن َقاُبوَس، َعْن َأبِيِه، َعِن  َحدَّ

 اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل: ُهَو مِْن َبِهيَمِة اأْلَْنَعاِم.

ُل، َقااَل: ثنا ُسْفَياُن، َعْن  اٍر، َقاَل: ثنا َأُبوَعاِصٍم، َوُمَؤمَّ َثَنا اْبُن َبشَّ َحدَّ

ي َبْطنَِها َجنِيُن، َفَسَأْلنا اْبَن َعبَّاٍس،  َقاُبوَس، َعنْ 
َأبِيِه، َقاَل: َذَبْحنَا َبَقَرًة، َفإَِذا فِ

 هَفَقاَل: َهِذِه َبِهيَمُة اأْلَْنَعاِم. ا

 قال أبوجعفر الطربي يف تفسيره بعد سو  هذه اآلثار:

َواِب فِي َذلَِك َقْوُل َمْن َقاَل: عَ  ﴿ُأِحلَّْت َنى بَِقْولِِه: َوَأْوَلى اْلَقْوَلْيِن بِالصَّ

َنَّ  [3]المائدة: َلُكْم َبِهيَمُة اأْلَْنَعاِم﴾
ِ
َها، َأِجنََّتَها َوِسَخاَلَها َوِكَباَرَها، أل اأْلَْنَعاَم ُكلَّ

ِص اهلُل مِنَْها  ْن َتْسِمَيِة َجِميِع َذلَِك َبِهيَمًة َوَبَهاِئَم، َوَلْم ُيَخص 
اْلَعَرَب اَل َتْمَتنُِع مِ

ُة بُِخُصوِصِه َيِجُب َشْيئً  َ ُحجَّ
اِهِرِه َحتَّى َتْأتِي ََ ٍء، َفَذلَِك َعَلى ُعُمومِِه َو ْ

ا ُدوَن َشي

ًة،  ا النََّعُم َفإِنََّها ِعنَْد اْلَعَرِب: اْسُم لإِْلِبِِل َواْلَبَقِر َواْلَغنَِم َخاصَّ يُم َلَها. َوَأمَّ
التَّْسلِ

اَم َخَلَقَها َلُكْم فِيَها ِدْفُء َوَمنَافُِع َومِنَْها ﴿َواأْلَْنعَ َكَما َقاَل َجلَّ َثَناُؤُه: 

﴿َواْلَخْيَل َواْلبَِغاَل َواْلَحِميَر لَِتْرَكُبوَها ُثمَّ َقاَل:  [،5]النحل: َتْأُكُلوَن﴾

ا  [،7]النحل: َوِزينًَة﴾ ْن َأْجنَاِس اْلَحَيَواِن. َوَأمَّ
َفَفَصَل ِجنَْس النََّعِم مِْن َغْيِرَها مِ
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ُمَها َفإِنََّها َأْواَلُدَها. َوإِنََّما ُقْلَنا: َيْلَزُم اْلِكَباَر مِنَْها اْسُم َبِهيَمٍة َكَما َيْلَزُم َبَهائِ 

ا  َنَّ َمْعَنى َقْوِل اْلَقاِئِل: َبِهيَمُة اأْلَْنَعاِم، َنِظيُر َقْولِِه: َوَلُد اأْلَْنَعاِم؛ َفَلمَّ
ِ
َغاَر، أل الص 

اْلِواَلَدِة َعنُْه َبْعَد اْلكَِبِر، َفَكَذلَِك اَل َيْسُقُط َعنُْه اْسُم اْلَبِهيَمِة  َكاَن اَل َيْسُقُط َمْعنَى

َباِء َوَبَقِر اْلَوْحِش  َبْعَد اْلِكَبِر. َوَقْد َقاَل َقْوُم: َبِهيَمُة اأْلَْنَعاِم: َوْحِشيَُّها َكالظ 

 هَواْلُحُمِر. ا

 (:637/ 9) اإلقناع قال ابن المنذر يف

ِذيَن آَمنُوا َأْوُفوا  جل ذكره أكل لحوم األنعام، َفَقاَل: أباح اهلل َها الَّ ﴿َيَأيُّ

 [.3]المائدة: بِاْلُعُقوِد ُأِحلَّْت َلُكْم َبِهيَمُة األَْنَعاِم﴾

 َعَلى َما َرَزَقُهْم مِْن َبِهيَمِة وقال جل ثناؤه: 
ِ
﴿لَِيْذُكُروا اْسَم اهلل

 [.73]الحج: األَْنَعاِم﴾

﴿َواألَْنَعاَم َخَلَقَها َلُكْم فِيَها ِدْفُء َوَمنَافُِع َومِنَْها تعالى: وقال تبارك و

 [.5]النحل: َتْأُكُلوَن﴾

َعَلى إباحة أكل لحوم األنعام، وأجمع أهل العلم  ِ ودلت أخبار َرُسول اهلل

 َعَلى القول به، فلحوم األنعام مباح بالكتاب والسنة واالتفا .

إِنَّ َأْعَظَم الُمْسلِِميَن فِي »ى اهلل عليه وسلم َقاَل: صل ِ وثبت َأنَّ َرُسوَل اهلل

َم مِْن َأْجِل َمْسَأَلتِهِ  ْم َفُحر  ٍء َلْم ُيَحرَّ ْ
 .انتهى«الُمْسلِِميَن ُجْرًما َمْن َسَأَل َعْن َشي
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 أي: بال هتمة. قوله: )بال َمِزنَّة(:

اس ابن بن عبدالمطلب، أبوالعب بن عباس هو عبداهلل قوله: )حبر األمة(:

عم النبي صلى اهلل عليه وسلم سمي بذلك لغزارة علمه وقوة فهمه وتحصيله 

ينِ »للعلم، وقد دعا له رسول اهلل بقوله:  ْهُه فِي الد   .«اللُهمَّ َفق 

ْه(: أي: من غير تحرج أو تشكك يف حكم اللحم، ويف  قوله: )َفُكْل ِبِهمَّ

مُّ َهًما، إذا عزم عليه أو جمهرة اللغة )همم( ومن معكوسه: َهم بالشيء َيهُ 

ه الحزُن والمرُض،  َحدث به نفَسه. وكذلك فسره أبوُعبيدة والّله أعلم. وَهمَّ

حمَة يف النار، إذا أذْبَتها، فما خرج منها  إذا أذاَبه. وهو من قولهم: َهَمْمُت الشَّ

 هو العّجاج: -فهو الهاُموم. قال الراجز 

ــوَ  ــِديِف ال ــاُموُم السَّ ــمَّ َه  اِريَواْنَه

 

 َعــْن َجــَرٍز مِنْــُه َوَجــْوٍز َعــاِري

 
 وأنشد:

 بِــــيض ثــــالث كنِعــــاٍج ُجــــم  

 

 َتْبِســـُم عـــن كـــالَبَرد الُمـــنَْهم  

 
 تحت عرانِين أنوٍف ُشمَ 

ني  ومن ذلك قولهم للشيخ هّم، كأنَّهم أرادوا نحوَله من الكرب. وأهمَّ

ال لما ذاب من الَبَرد: الشيُء ُيِهمني، إذا أحزنني، فأنا ُمَهّم والشيء مِهم. ويق

 الُهمام، وسرتاه يف بابه إن شاء اهلل.
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ه وُبْعُد موقعه فمن  ة التي يجيلها اإلنسان يف خلده وهو اتساع َهم  فأما الِهمَّ

 هذا اشتقاقها، إن شاء اهلل.انتهى

يشير إلى حل األم والجنين بذكاة األم على ما تقدم  قوله: )لو أخرج...(:

 بذلك. وال تفصيل وال تفريق

ا(:  ترخيم. وقوله: )َيا اْبَن ُأمَّ
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 ما ُأبِيَن من الحي

ــُل  ــَذا ُيْؤَك ــَل َه ُء َقْب
ْ
ــي ــْيَس َش  َوَل

 

ـــُهُل   ـــُروٍف َيْس ـــا بَِخ ـــْع ِخَراًف   َفبِ

 الشرح: 

أي: ال يجوز قبل الذبح الشرعي تناول شيء من هذه اللحوم ويشير إلى 

لباب حديث ابن عمر أن مسألة مهمة وهي ما أبين من الحي، فهو ميتة، ويف ا

َ َحيَُّة، َفَما ُقطَِع مِنَْها، َفُهَو َمْيَتةُ »النبي قال: 
رواه ابن  «َما ُقطَِع مَِن اْلَبِهيَمِة َوِهي

( ويف 3/393(، والحاكم)3327( وأخرجه الدارقطني)7936) سننه ماجه يف

 بن سعد ضعيف، يعترب به، وله شاهد من حديث أبي واقد الليثي إسناده هشام

بِِل  ِ قال: َقِدَم َرُسوُل اهلل الَمِديَنَة َوبَِها َناُس َيْعِمُدوَن إَِلى َأْلَياِت اْلَغنَِم َوَأْسنَِمِة اإْلِ

َفَيُجبُّوَنَها، َفَقاَل َرُسوُل اهلل
 »صلى اهلل عليه وسلم:  ِ 

َ
َما ُقطَِع مَِن اْلَبِهيَمِة َوِهي

( وقال حسن غريب ال 3377لرتمذي)( وا5/937أخرجه أحمد) «َحيَُّة، َفُهَو َمْيَتةُ 

 العلل الكبير بن أسلم وأخرجه الرتمذي يف نعرفه إال من حديث زيد

 (.3329(، وأخرجه الدارقطني )9/679)

( والمرسل 922-6/927) العلل وروي مرساًل ومتصاًل، قال الدارقطني يف

أصح، ومع ذلك فقد روي مرفوًعا وموقوًفا كما خرج ذلك محقق مسند 
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ال الرتمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، وقال البخاري هو أحمد، ق

 محفوظ.

 (:37/737) المغني قال ابن قدامة يف

ُة، َفُهَو َمْيَتُة؛ لَِما َرَوى  يِه َحَياُة ُمْسَتِقرَّ
ُء، َوفِ

ْ
َوإِْن ُقطَِع مَِن اْلَحَيَواِن َشي

 »لم: صلى اهلل عليه وس ِ َأُبوَواِقٍد، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل
َ
َما ُقطَِع مَِن اْلَبِهيَمِة، َوِهي

ْبِح، َوَلْيَس َهَذا «َحيَُّة، َفُهَو َمْيَتةُ  َنَّ إَباَحَتُه إنََّما َتُكوُن بِالذَّ
ِ
. َرَواُه َأُبوَداُود. َوأل

 هبَِذْبٍح. ا

َ َحيَُّة  -(: َوَما ُقطَِع مَِن اْلَبِهيَمِة 7/73) المحلى قال ابن حزم يف
َأْو  -َوِهي

َكاُة َبْعَد َقْطِع َقبْ  ِت الذَّ َها َفَباَن َعنَْها َفُهَو َمْيَتُة اَل َيِحلُّ َأْكُلُه، َفإِْن َتمَّ
َل َتَماِم َتْذِكَيتِ

ِء ُأِكَلِت اْلَبِهيَمُة َوَلْم ُتْؤَكْل تِْلَك اْلِقْطَعُة 
ْ
ي َوَهَذا َما اَل ِخاَلَف فِيِه  -َذلَِك الشَّ

َنََّها َزاَيَلِت اْلَبِهيمَ 
ِ
 َحَراُم َأْكُلَها َفاَل َتَقُع َعَلْيَها َذَكاُة َكاَنْت َبْعَد ُمَفاَرَقتَِها أل

َ
َة َوِهي

ا ُقطَِعْت مِنُْه. ا  هَلمَّ

(: وأجمع كل من أحفظ َعنُْه من أهل 633/ 9) اإلقناع وقال ابن المنذر

 العلم َعَلى تحريم أكل َما قطع من األنعام وهي أحياء.

 وجاء الحديث َعِن النَّ 
 
أنه لما قدم المدينة والناس يجبون أسنمة ، بِي

 صلى اهلل عليه وسلم: 
ُّ
َما ُقطَِع مَِن »اإلبل، ويقطعون أليات الغنم، َفَقاَل النَّبِي

َ َحيَُّة، َفُهَو َمي ُت 
 .«اْلَبِهيَمِة، َوِهي
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 َوال يجوز قطع شيء من أعضاء البهيمة وهي حية، ألن َذلَِك 

تعذيب البهيمة والطير، وهنى عن المصبورة. تعذيب لها، وقد هنى عن 

 انتهى

 مسألة: بيع الحيوان بالحيوان متفاضالً ونسيئة:

يشير إلى مسألة البيوع وهي: هل  قوله: )َفبِْع ِخَراًفا ِبَخُروٍف َيْسُهُل(:

 يجوز بيع الحيوان بالحيوان متفاضال بحيث ال يدخله ربا الفضل أو النسيئة.

 والفضل: هو الزيادة.

 النسيئة: هو التأخير للثمن.و

وللعلماء يف هذا الباب مذاهب كثيرة أحسنها وأحقها أن األصناف 

قال: إِن ي َسِمْعُت  بن الصامت الربوية ستة، وهي المذكورة يف حديث عبادة

ِة »صلى اهلل عليه وسلم:   ِ َرُسوَل اهلل َهِب، َواْلِفضَّ َهِب بِالذَّ َينَْهى َعْن َبْيِع الذَّ

ِعيِر، َوالتَّْمِر بِالتَّْمِر، َواْلِمْلِح بِاْلِمْلِح، إِالَّ بِاْلِفضَّ  ِعيِر بِالشَّ ، َوالشَّ ِة، َواْلُبر  بِاْلُبر 

( 3573أخرجه مسلم) «َسَواًء بَِسَواٍء، َعْينًا بَِعْيٍن، َفَمْن َزاَد، َأِو اْزَداَد، َفَقْد َأْرَبى

 وفيه قصة.

لما سئل عن ، ( عن عمر 3576( ومسلم)9373ويف الصحيحين البخاري)

ُّ َعْن َبْيِع الثََّمِر َحتَّى َيْصُلَح، َوَنَهى َعِن الَوِرِ  
السلم يف النخل قال: َنَهى النَّبِي
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َهِب َنَساًء بَِناِجٍز.  ُّ َعْن َبْيِع النَّْخِل َحتَّى َوَسَأْلُت اْبَن َعبَّاٍس َفَقاَل: بِالذَّ

َنَهى النَّبِي

 .َقاَل َرُجُل ِعنَْدُه: َحتَّى ُيْحَرزَ َل، َوَحتَّى ُيوَزَن، ُقْلُت: َوَما ُيوَزُن؟ َيْأُكَل، َأْو ُيْؤكَ 

 ويف لفظ: )إاِلَّ َهاَء َوَهاَء(.

 : قال النووي

قال العلماء ومعناه التقابض، ففيه اشرتاط، ويف حديث أبي معمر عند 

َعاِم مِْثاًل »( أن رسول اهلل قال: 3529مسلم) َعاُم بِالطَّ  .«بِِمْثلٍ الطَّ

وهل الحيوان من األصناف الربوية الصحيح أنه ليس منها على ما يأيت، 

بن حزم على فساد قول من زعم أن الربويات أكثر  وقد تكلم اإلمام أبومحمد

 من ذلك فيرجع إليه.

 َعَلى 3679وأخرج مسلم يف صحيحه )
َّ
( عن جابر قال: َجاَء َعْبُد َفَباَيَع النَّبِي

 صلى اهلل عليه اْلِهْجَرِة، وَ 
ُّ
َلْم َيْشُعْر َأنَُّه َعْبُد، َفَجاَء َسي ُدُه ُيِريُدُه، َفَقاَل َلُه النَّبِي

، َفاْشَتَراُه بَِعْبَدْيِن َأْسَوَدْيِن، ُثمَّ َلْم ُيَباِيْع َأَحًدا َبْعُد َحتَّى َيْسَأَلُه: «بِْعنِيهِ »وسلم: 

 .«َأَعْبُد ُهَو؟»

ب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه بوب النووي على الحديث: )با

 متفاضال(.

 َعَلى اْلِهْجَرِة َوَلْم َيْشُعْر 
َّ
ثم قال رضي اهلل عنه: َقْوُلُه )َجاَء َعْبُد َفَباَيَع النَّبِي

 بِْعنِيِه َفاْشَتَراُه بَِعْبَدْيِن َأْسَودَ 
ُّ
ْيِن ُثمَّ َلْم َأنَُّه َعْبُد َفَجاَء َسي ُدُه ُيِريُدُه َفَقاَل َلُه النَّبِي



 يف شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان فتح ذي الجالل واإلكرام

 

251 

  

  

  

 

ُيَباِيْع َأَحًدا َبْعُد َحتَّى َيْسَأَلُه َأَعْبُد ُهَو( َهَذا َمْحُموُل َعَلى َأنَّ َسي َدُه َكاَن ُمْسلًِما 

َولَِهَذا َباَعُه بِاْلَعْبَدْيِن اأْلَْسَوَدْيِن َوالظَّاِهُر َأنَُّهَما َكاَنا ُمْسلَِمْيِن َواَل َيُجوُز َبْيُع 

ْسلِِم لَِكافٍِر َوَيْحَتِمُل َأنَُّه َكاَن َكافًِرا أو أهنا َكاَنا َكافَِرْيِن َواَل ُبدَّ مِْن ُثُبوِت اْلَعْبِدالمُ 

ا بَِتْصِديِق اْلَعْبِد َقْبَل إِْقَراِرِه  ِه للعبدالذي بايع على الهجرة أما بينة َوإِمَّ
مِْلكِ

 مِنْ 
ُّ
ِة َوفِيِه َما َكاَن َعَلْيِه النَّبِي يَّ ْحَساِن اْلَعام  َفإِنَُّه َكِرَه  بِاْلُحر 

َمَكاِرِم اأْلَْخاَلِ  َواإْلِ

ْحَبِة َفاْشَتَراُه لُِيتِمَّ  َأْن َيُردَّ َذلَِك اْلَعْبَد َخاِئًبا بَِما َقَصَدُه مَِن اْلِهْجَرِة َوُماَلَزَمِة الصُّ

اَنِت اْلِقيَمُة ُمتَِّفَقًة َأْو ُمْخَتلَِفًة َوَهَذا َلُه َما َأَراَد َوفِيِه َجَواُز َبْيِع َعْبٍد بَِعْبَدْيِن َسَواُء كَ 

ُمْجَمُع َعَلْيِه إَِذا بِيَع َنْقًدا َوَكَذا ُحْكُم َساِئِر اْلَحَيَواِن َفإِْن َباَع َعْبًدا بَِعْبَدْيِن َأْو 

 َواْلُجْمُهوِر َجَواُزُه وَ 
 
افِِعي َقاَل َأُبوَحنِيَفَة َبِعيًرا بَِبِعيَرْيِن إَِلى َأَجٍل َفَمْذَهُب الشَّ

 هَواْلُكوفِيُّوَن اَل َيُجوُز َوفِيِه َمَذاِهُب لَِغْيِرِهْم َواهلُل َأْعَلُم. ا

( عن أنس قال: ُكنُْت ِرْدَف َأبِي َطْلَحَة َيْوَم َخْيَبَر، َوَقَدمِي 3765وعند مسلم)

َتَمسُّ َقَدَم َرُسوِل اهلل
ْمُس َوَقْد َأْخَرُجوا َقاَل: َفَأَتْينَاُهْم ِحيَن َبَزَغِت ،  ِ  الشَّ

ُد،  ِهْم، َوُمُروِرِهْم، َفَقاُلوا: ُمَحمَّ
َمَواِشَيُهْم، َوَخَرُجوا بُِفُئوِسِهْم، َوَمَكاتِلِ

َخِرَبْت َخْيَبُر، إِنَّا إَِذا » صلى اهلل عليه وسلم: ِ َواْلَخِميُس، َقاَل: َوَقاَل َرُسوُل اهلل

، َقاَل: َوَهَزَمُهُم اهلُل «[333]الصافات: َباُح الُمنَْذِريَن﴾﴿َفَساَء َص  َنَزْلَنا بَِساَحِة َقْومٍ 

بَِسْبَعِة   ِ َوَوَقَعْت فِي َسْهِم ِدْحَيَة َجاِرَيُة َجِميَلُة، َفاْشَتَراَها َرُسوُل اهلل تعالى،

َوَتْعَتدُّ  -ِسُبُه َقاَل َقاَل: َوَأْح  -َأْرُؤٍس، ُثمَّ َدَفَعَها إَِلى ُأم  ُسَلْيٍم ُتَصن ُعَها َلُه َوُتَهي ُئَها 
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، َقاَل: َوَجَعَل َرُسوُل اهلل

ٍّ
َ َصِفيَُّة بِنُْت ُحَيي

َولِيَمَتَها التَّْمَر َواأْلَِقَط  ِ فِي َبْيتَِها، َوِهي

ْمَن، ُفِحَصِت اأْلَْرُض َأَفاِحيَص، َوِجيَء بِاأْلَْنَطاِع، َفُوِضَعْت فِيَها، َوِجيَء  َوالسَّ

مْ  َجَها، َأِم بِاأْلَِقِط َوالسَّ ِن َفَشبَِع النَّاُس، َقاَل: َوَقاَل النَّاُس: اَل َنْدِري َأَتَزوَّ

َ ُأمُّ َوَلٍد، 
 اْمَرَأُتُه، َوإِْن َلْم َيْحُجْبَها َفِهي

َ
اتََّخَذَها ُأمَّ َوَلٍد؟ َقاُلوا: إِْن َحَجَبَها َفِهي

ا َأَراَد َأْن َيْرَكَب َحَجَبَها، َفَقَعَدْت َعَلى عَ  َجَها، َفَلمَّ ُجِز اْلَبِعيِر، َفَعَرُفوا َأنَُّه َقْد َتَزوَّ

ا َدَنْوا مَِن الَمِدينَِة، َدَفَع َرُسوُل اهلل َفَلمَّ
َوَدَفْعنَا، َقاَل: َفَعَثَرِت النَّاَقُة اْلَعْضَباُء، ،  ِ 

َرَفِت صلى اهلل عليه وسلم َوَنَدَرْت، َفَقاَم َفَسَتَرَها، َوَقْد َأْش   ِ َوَنَدَر َرُسوُل اهلل

َة، َقاَل: ُقْلُت: َيا َأَبا َحْمَزَة، َأَوَقَع َرُسوُل اهلل الن َساُء، َفُقْلَن: َأْبَعَد اهلُل اْلَيُهوِديَّ
؟  ِ 

 ، َلَقْد َوَقَع. ِ َقاَل: إِي َواهلل

(: َوفِي اْلَحِديَثْيِن َدلِيُل َعَلى َجَواِز َبْيِع 5/933) النيل قال الشوكاين يف

ا اَل ِخاَلَف فِيِه، َوإِنََّما اْلَحَيَواِن بِاْلحَ  َيَواِن ُمَتَفاِضاًل إَذا َكاَن َيًدا بَِيٍد َوَهَذا مِمَّ

 هاْلِخاَلُف فِي َبْيِع اْلَحَيَواِن بِاْلَحَيَواِن َنِسيَئًة. ا

وقد بوب البخاري يف صحيحه يف كتاب البيوع منه )َباُب َبْيِع الَعبِيِد 

َئًة(، َواْشَتَرى اْبُن ُعَمَر َراِحَلًة بَِأْرَبَعِة َأْبِعَرٍة َمْضُموَنٍة َوالَحَيَواِن بِالَحَيَواِن َنِسي

َبَذِة َوَقاَل اْبُن َعبَّاٍس )َقْد َيُكوُن الَبِعيُر َخْيًرا مَِن  يَها َصاِحَبَها بِالرَّ
َعَلْيِه، ُيوفِ

ْعَطاُه َأَحَدُهَما، َوَقاَل: ْبُن َخِديٍج َبِعيًرا بَِبِعيَرْيِن َفأَ  الَبِعيَرْيِن( َواْشَتَرى َرافِعُ 

)آتِيَك بِاآْلَخِر َغًدا َرْهًوا إِْن َشاَء اهلُل( َوَقاَل اْبُن الُمَسي ِب: اَل ِرَبا فِي الَحَيَواِن: 
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اَتْيِن إَِلى َأَجٍل َوَقاَل اْبُن ِسيِريَن: )اَل َبْأَس َبِعيُر  اُة بِالشَّ الَبِعيُر بِاْلَبِعيَرْيِن، َوالشَّ

 ِن َنِسيَئًة(.بَِبِعيَريْ 

يشير هبذا الباب إلى تضعيف ما جاء من األحاديث يف تحريم بيع الحيوان 

 بالحيوان نسيئة.

ومنها حديث الحسن عن سمرة: أن النبي هنى عن بيع الحيوان بالحيوان 

 نسيئة.

(، والنسائي 3993(، والرتمذي)9937(، وابن ماجه)7756أخرجه أبوداود)

 سمرة إال حديث العقيقة.( والحسن لم يسمع من 3697)

قال البيهقي: وأكثر الحفاظ ال يثبتون سماع الحسن من سمرة يف غير 

 حديث العقيقة.

وقال الشافعي: وأما قولهم هنى النبي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 

 ه. ا فهذا غير ثابت عن النبي

وهذا هو الصحيح أن أحاديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 

فة وال حجة فيها بل الثابت خالفها، ثم إن الحيوان ليس من األصناف ضعي

 الربوية.

 جاء يف الباب عدة أحاديث: :فائدة



 ما ُأِبيَن من الحي

 

253 

 
 حديث سمرة رضي اهلل عنه وقد تقدم القول فيه. األول:

(، 3/67) شرح معاين اآلثار حديث ابن عباس أخرجه الطحاوي يف الثاين:

يحيى ين أبي كثير عن عكرمة  (، من طريق3/327) األوسط وابن المنذر يف

 عن ابن عباس أن النبي هنى أن يباع الحيوان بالحيوان نسيئة.

(، وابن المنذر 3/67حديث ابن عمر، أخرجه الطحاوي أيًضا ) الثالث:

بن جبير عن ابن عمر  بن دينار عن زياد ( من طريق محمد3237) األوسط يف

 به.

، 777، 7/737أخرجه أحمد ) هرضي اهلل عن بن عبداهلل حديث جابر الرابع:

بن أبي  (، كلهم من طريق حجاج9933(، وابن ماجه )3977(، والرتمذي )779

 الزبير عن جابر.

 ( ثالثة أقوال ألهل العلم يف المسألة:37/399) األوسط وذكر ابن المنذر يف

من كره بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، ويروى هذا القول عن  األول:

بن  بن أبي رباح، وأبوبكر عمر وممن كره ذلك عطاء بن ياسر وابن عمار

بن  بن عبيد، ومحمد بن خالد، وعبداهلل بن حزم، وعكرمة بن عمرو محمد

 الحنفية، وابن سيرين، وبه قال الثوري وأحمد، واحتج أحمد بحديث سمرة.
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قول الشافعي: قال ال بأس أن يباع الحيوان بالحيوان يدا بيد  الثاين:

س بالفضل ببعضه على بعض، واحتج بخرب روي عن علي ونسيئة، وال بأ

 مرسل، وال يصّح.

وصح عن ابن عمر أنه اشرتى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها 

 صاحبها بالربذة.

 بن راهويه وروي عنه كقول أحمد. وروي هذا القول عن إسحا 

أنه ال بأس أن يباع بعضها ببعض إذا اختلفت وبان  القول الثالث:

ختالفها إذا كانت من نعم واحد، فإن أشبه بعضها بعًضا واختلق جنسها أو ا

 لم يختلف، فال يأخذ منها اثنين بواحد إلى أجل، وهذا قول مالك.

 . والراجح هوما ذهب إلى الشافعي

وقد بوب النووي على صحيح مسلم: َباُب َجَواِز َبْيِع اْلَحَيَواِن بِاْلَحَيَواِن 

 اِضاًل، على ما تقدم.مِْن ِجنِْسِه ُمَتفَ 
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 بيع اللحم بالحيوان أو العكس

 قال رحمه اهلل:

َبـا -72  َوَبْعَد َذْبـٍح اَل َتبِـْع فِيـِه الر 

 

  َحتَّى َيِجـفَّ اللَّْحـُم َمـا َيْرُبـو َهَبـا 

 الشرح: 

يشير إلى مسألة خالفية بين أهل العلم وهي: هل يجوز أن يباع اللحم 

فذهب إلى أنه بعد الذبح ال يجوز بيع اللحم باللحم متفاضاًل أو نسيئة، 

 بالحيوان، حتى يجفف اللحم وُيعلم وزنه ثم بعد ذلك يتم التبايع.

 ( تحت كالم الخرقي:6/76) المغني قال ابن قدامة يف

اَل َيُجوُز َبْيُع َبْعِضِه ]أي التمر[ بَِبْعٍض َرْطًبا، َوَيُجوُز إَذا َتنَاَهى َجَفاُفُه مِْثاًل 

َنَّ َمْفُهوَم َنْهِيِه بِِمْثلٍ 
ِ
 َهاُهنَا: إَباَحُة َذلَِك؛ أل

 
َعَلْيِه  -. َوَمْفُهوُم َكاَلِم اْلِخَرِقي

اَلُم  َنَُّهَما  -السَّ
ِ
َعْن َبْيِع التَّْمِر بِالتَّْمِر إَباَحُة َبْيِع ُكل  َواِحٍد مِنُْهَما بِِمْثلِِه، َوأل

َبِن َتَساَوَيا فِي اْلَحاِل َعَلى َوْجٍه اَل  َينَْفِرُد َأَحُدُهَما بِالنُّْقَصاِن، َفَجاَز، َكَبْيِع اللَّ

َنَّ َقْوله َتَعاَلى: ﴿َوَأَحلَّ اهلُل اْلَبْيَع﴾ ]البقرة: 
ِ
َبِن، َوالتَّْمِر بِالتَّْمِر، َوأل [ َعاُم 935بِاللَّ

 َخَرَج مِنُْه الَمنُْصوُص َعَلْيِه، َوُهَو َبْيُع التَّْمِر بِالتَّْمِر، َولَ 
َ
ْيَس َهَذا فِي َمْعنَاُه، َفَبِقي

، َفإِنَّ التََّفاُوَت َكثِيُر، َوَينَْفِرُد َأَحُدُهَما  َعَلى اْلُعُموِم، َوَما َذَكَرُه اَل َيِصحُّ

َنَّ التََّفاُوَت فِي 
ِ
بِالنُّْقَصاِن، بِِخاَلِف َمْسَأَلتَِنا. َواَل َبْأَس بَِبْيِع اْلَحِديِث بِاْلَعتِيِق؛ أل

 َعنُْه. ا َذلَِك 
َ
 هَيِسيُر، َواَل ُيْمِكُن َضْبُطُه، َفُعِفي
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واستدل من قال هبذا القول بحديث أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : 

 هنى عن بيع الحيوان باللحم.

 (:332-39/337) التمهيد قال أبوعمر يف

 َوَأْحَسُن اَل َأْعَلُم َهَذا اْلَحِديَث َيتَِّصُل مِْن َوْجٍه َثابٍِت مَِن اْلُوُجو
 
ِه َعِن النَّبِي

ْبِن الُمَسيَِّب َهَذا َواَل ِخاَلَف َعْن َمالٍِك فِي إِْرَسالِِه إِالَّ َما  َأَسانِيِدِه ُمْرَسُل َسِعيدِ 

َثَنا َخَلُف  دُ  َحدَّ َثَنا ُمَحمَّ َثنَا   ِ ْبُن َعْبِداهلل ْبُن َقاِسٍم َحدَّ َثنَا َأبِي َحدَّ ْبِن َأْحَمَد َحدَّ

َثَنا َيِزيدُ بن  أحمد ُّ َحدَّ
َثنَا  حماد ابن ُسْفَياَن اْلُكوفِي ْبُن َعْمٍرو اْلَعْبِديُّ َحدَّ

ْبِن َسْعٍد الساعدي َقاَل  ْبُن َهاُروَن َأْخَبَرَنا َمالُِك َعِن اْبِن ِشَهاٍب َعْن َسْهلِ  َيِزيدُ 

يُث إِْسَناُدُه َمْوُضوُع اَل َعْن َبْيِع اللَّْحِم بِاْلَحَيَواِن. َوَهَذا َحدِ  ِ َنَهى َرُسوُل اهلل

ْبِن َأْسَلَم َعْن  َيِصحُّ َعْن َمالٍِك َواَل َأْصَل َلُه فِي َحِديثِِه َوَرَواُه َمْعَمُر َعْن َزْيدِ 

اِة اْلَحيَِّة هذا لفظ حديث  َسِعيدِ  َّ َنَهى َعْن َبْيِع اللَّْحِم بِالشَّ
ْبِن الُمَسيَِّب َأنَّ النَّبِي

ْسَلَم َنْظَرًة َوَيًدا بَِيٍد َهَكَذا َقاَل َمْعَمُر عن زيد ابن َأْسَلَم َوَقِد معمر قال زيد ابن أَ 

اْخَتَلَف اْلُفَقَهاُء فِي اْلَقْوِل بَِهَذا اْلَحِديِث َوفِي َمْعَناُه َفَكاَن َمالُِك َيُقوُل الُمَراُد 

َوُهَو ِعنَْدُه مِْن َباِب  مِْن َهَذا اْلَحِديِث َتْحِريُم التََّفاُضِل فِي اْلِجنِْس اْلَواِحدِ 

ِذي َأْعَطى َأْو َأَقلُّ  َنَُّه اَل َيْدِري َهْل فِي اْلَحَيَواِن مِْثُل اللَّْحِم الَّ
ِ
الُمَزاَبنَِة َواْلَغَرِر أل

إَِذا  َأْو َأْكَثُر َوَبْيُع اللَّْحِم بِاللَّْحِم اَل َيُجوُز ُمَتَفاِضاًل َفَكَذلَِك َبْيُع اْلَحَيَواِن بِاللَّْحمِ 

بُِل َواْلَبَقُر َواْلَغَنُم َوَساِئُر  َكاَنا مِْن ِجنٍْس َواِحٍد َواْلِجنُْس اْلَواِحُد ِعنَْدُه اإْلِ
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ُه ِعنَْدُه ِجنُْس َواِحُد اَل َيُجوُز َبْيُع  اْلَوْحِش َوَذَواُت اأْلَْرَبِع الَمْأُكواَلِت َهَذا ُكلُّ

ي َواَل َيُجوُز َحَيَواُنُه بَِلْحِمِه َلْحِمِه بَِلْحِمِه إِالَّ مِْثاًل بِِمثْ  ٍل َوَقْد َأَجاَزُه َعَلى التََّحر 

ْيُت  ْمِسِم َوالزَّ ْيَرُ  بِالس  ِعنَْدُه َأْصاًل مِْن َأْجِل الُمَزاَبنَِة َومِْن َهَذا اْلَباِب ِعنَْدُه الشَّ

ْيُر )ُكلُّ  ُء مِنُْه َعَلى َحاٍل َوالطَّ
ْ
ْيُتوِن اَل َيُجوُز َشي ُه( ِعنَْدُه ِجنُْس َواِحُد بِالزَّ

َواْلِحيَتاُن ُكلَُّها ِجنُْس َواِحُد َوَما َذَكْرُت َلَك مِْن َأْصلِِه فِي َبْيِع اْلَحَيَواِن بِاللَّْحِم 

ُهَو الَمْذَهُب الَمْعُروُف َعنُْه َوَعَلْيِه َأْصَحاُبُه إاِلَّ َأْشَهَب َفإِنَُّه اَل َيُقوُل بَِهَذا 

 َبْأَس ِعنَْدُه بَِبْيِع اللَّْحِم بِاْلَحَيَواِن مِْن ِجنِْسِه َوَغْيِر ِجنِْسِه َحَكى اْلَحِديِث َواَل 

دُ   هْبِن َعْبِداْلَحَكِم َوَغْيُرُه َعنُْه. ا  ِ ْبُن َعْبِداهلل َذلَِك ُمَحمَّ

 (:37/395قال ابن المنذر )

الحيوان بالحيوان، فكرهت طائفة ذلك، وممن  اختلف أهل العلم يف بيع

بن المسيب والشافعي وروي هذا القول عن ابن عمر،  كره ذلك سعيد

(، قلت: وال يصح عنه ففي سنده عبدالكريم، وهو 3293أخرجه ابن المنذر)

 بن طلق يصلح يف المتابعات. ابن أبي المخار : ضعيف. ويزيد

وقالت طائفة هو فاسد إال أن يكون اللحم أكثر من لحم الشاة، فيكون 

 بن الحسن. الجلد والسقط، هذا قول محمدالفضل بالصوف و
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وفيه قول ثالث، وهو أن لحم اإلبل والبقر والغنم والوحش كلها بشيء 

منها أحياء ال يصلح وال بأس ببيع الخيل والبغال والحمير باللحم، ألن 

 هالدواب مما ال يؤكل لحومها هذا قول مالك. ا

 ربا فيه. الصحيح أن اللحم ليس من األصناف الربوية فال :قلت

 (:7/339) الشرح الممتع قال العثيمين يف

وقال بعض أهل العلم إنه ال بأس ببيع اللحم بالحيوان مطلًقا سواء من 

 هجنسه أو من غير جنسه. ا

ْحِم بِاْلَحَيَواِن مِْن َنْوٍع 2/936) المحلى قال ابن حزم يف (: َوَجاِئُز َبْيُع اللَّ

ْحِم بِاللَّْحِم مِْن َنْوٍع َواِحٍد َأْو مِْن  َواِحٍد َكاَنا َأْو مِْن َنْوَعْينِ  َوَكَذلَِك َيُجوُز َبْيُع اللَّ

 َنْوَعْيِن ُمَتَفاِضاًل، َوُمَتَماِثاًل.

 َوَجاِئُز َتْسلِيُم اللَّْحِم فِي اللَّْحِم َكَذلَِك.

اًل َوُمَتَماِثاًل، َوَتْسلِيُم اْلَحَيَواِن فِي اللَّْحِم، َكَلْحِم َكْبٍش بَِلْحِم َكْبٍش ُمَتَفاِض 

َيًدا بَِيٍد، َوإَِلى َأَجٍل َوَكَذلَِك بِاللَّْحِم مِْن َغْيِر َنْوِعِه َأْيًضا َوَكَتْسلِيِم َكْبٍش فِي 

 َأْرَطاِل َلْحِم َكْبٍش َأْو َغْيِرِه إَلى َأَجٍل ُكلُّ َذلَِك َجاِئُز َحاَلُل.

َبا﴾﴿َوَأَحلَّ اهلُل اْلَبْيَع وَ َقاَل اهلُل َتَعاَلى:  َم الر   [.935]البقرة: َحرَّ

َم َعَلْيُكْم﴾ َوَقاَل َتَعاَلى: َل َلُكْم َما َحرَّ  [.332]األنعام: ﴿َوَقْد َفصَّ
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ْل َتْحِريُمُه. ُه َبْيُع َلْم ُيَفصَّ  َفَهَذا ُكلُّ

 َعنُْه َأْصاًل، اَل َصِحيُح َواَل َسِقيمُ 
ُ
ا اللَّْحُم بِاللَّْحِم َفَلْم َيْأِت َنْهي  مِْن َأَثٍر. َوَأمَّ

. ا ا اللَّْحُم بِاْلَحَيَواِن َفَجاَء فِيِه َأَثُر اَل َيِصحُّ  هَوَأمَّ

 ثم ذكر أقوال المخالفين وردها بأحسن بيان وشدة عبارة عفى اهلل عنه.
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 حكم اإلوز والدجاج

 قال رحمه اهلل:

َجاُج  -37 ــــدَّ َوزُّ َوال ــــُل اإْلِ  َوُيْؤَك

 

ـــهُ   ـــْرُه إِْذ َل يِك ُك ـــي الـــد    إِْداَلُج  فِ

 الشرح: 

قبل الشروع يف حكم ما َذكر نذكر أن األصل يف الطيور الحل إال ما 

استثناه الدليل مما أمر بقتله أو له مخلب من الطير لحديث ابن عباس عند 

َباِع، َوَعْن ُكل  ِذي  ِ (: قال: )َنَهى َرُسوُل اهلل3273مسلم) َعْن ُكل  ِذي َناٍب مَِن الس 

ْيِر(، وخالف بعض المالكية فذهبوا إلى حل جميع الطيور. مِْخَلٍب مِنَ   الطَّ

 (:3/733) اإلشراف قال القاضي عبدالوهاب يف

وتؤكل الطيور كلها ما له مخلب وما ال مخلب له، خالًفا ألبي حنيفة 

ًما َعَلى َطاِعٍم والشافعي؛ لقوله تعالى:  َّ ُمَحرَّ
 إَِلي

َ
﴿ُقْل ال َأِجُد فِي َما ُأوِحي

]المائدة: من ﴿ َوإَِذا َحَلْلُتْم َفاْصَطاُدوا ﴾وقوله:  [،335]األنعام: من اآليةَعُمُه ﴾َيطْ 

 ه وألنه نوع من الطير فأشبه سائرها. ا [،9اآلية

وهم محجوجون بحديث ابن عباس وغيره، وعلى القول بعموم  :قلت

اآلية فهو مخصص لها، والخاص يقضي على العام، ومع ذلك المشهور من 
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مالك القول بكراهية ما له مخلب من الطير، والقول بحرمة ما له مذهب 

 مخلب أيًضا هو قول الحنابلة.

 مجمل القول يف الطيور:

 النَّْوُع األول: ُكل َطاِئٍر َلُه ِمْخَلٌب َصاِئٌد:

اِهيِن َواْلِحَدَأِة َواْلُعَقاِب، َوَهَذا ْقِر َوالشَّ  َوَذلَِك َكاْلَباِزي َواْلَباِشِق َوالصَّ

َمْكُروُه َتْحِريًما ِعنَْد اْلَحنَِفيَِّة، َوَحَراُم فِي  -بَِقْطِع النََّظِر َعِن األَْمثَِلِة  -النَّْوُع 

إاِلَّ ِعنَْد الَمالِِكيَِّة َفَقْد َقاُلوا فِي الَمْشُهوِر َعنُْهْم: إِنَّ َجِميَع َهِذِه  َباِقي الَمَذاِهِب،

ُيوِر ُمَباَحُة َوَلْو َكاَنْت  َلًة، َوُرِوَي َعْن َجَماَعٍة مِنُْهْم َعَدُم َجَواِز َأْكلَِها.  الطُّ َجالَّ

 َوَمال الَماِزِريُّ لَِحْمل النَّْهِي َعَلى التَّنِْزيِه. 

ِه َكَراَهًة َتْحِريِميًَّة َحِديُث اْبِن َعبَّاٍس 
ِة َتْحِريِم َهَذا النَّْوِع َأْو َكَراَهتِ َومِْن َأِدلَّ

َباِع، َوَعْن ُكل ِذي مِْخَلٍب مَِن  ِ َأنَّ َرُسول اهلل َنَهى َعْن َأْكل ُكل ِذي َناٍب مَِن الس 

ى َذا مِْخَلٍب ِعنَْد  ْيِر. َوالُمَراُد مِْخَلُب َيِصيُد بِِه، إِْذ مَِن الَمْعُلوِم َأنَُّه اَل ُيَسمَّ الطَّ

اِئُد بِِمْخَلبِِه َوْحَدُه.  اْلَعَرِب إِالَّ الصَّ

يُك  ا الد  ى  َوَأمَّ يُر َواْلَحَماُم َوَساِئُر َما اَل َيِصيُد بِِمْخَلبِِه َفالَ ُتَسمَّ
َواْلَعَصافِ

َ نَّ َمَخالَِبَها لاِِلْستِْمَساِك َواْلَحْفِر بَِها، َوَلْيَسْت 
ِ
َغِة؛ أل َذَواَت َمَخالَِب فِي اللُّ

ْفتَِراِس.
ِ
ْيِد َواال  لِلصَّ
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ذِ  يَُّة بِاْلَحْصِر الَّ
 ي فِي َقْوله َتَعاَلى: َواْسَتَدل الَمالِكِ

َ
﴿ُقل اَل َأِجُد فِيَما ُأوِحي

ًما َعَلى َطاِعٍم َيْطَعُمُه إاِلَّ َأْن َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدًما َمْسُفوًحا َأْو َلْحَم ِخنِْزيٍر  َّ ُمَحرَّ
إَِلي

 بِِه﴾
ِ
ل لَِغْيِر اهلل ْسًقا ُأه 

 .[.335]األنعام:َفإِنَُّه ِرْجُس َأْو فِ

 لثاين: الطَّاِئُر الَِّذي الَ َيْأُكل إاِلَّ اْلِجَيَف َغالًِبا:النَّْوُع ا

ِعيَُّة َواْلَحَنابَِلُة َعَلى َتْحِريِم اْلُغَراِب األَْسَوِد اْلَكبِيِر 
افِ َفَق اْلَحنَِفيَُّة َوالشَّ اتَّ

ْحِريِميَِّة. َوالَمْقُصوُد َواِحُد، َواْلُغَراِب األَْبَقِع، إاِلَّ َأنَّ اْلَحنَِفيََّة َعبَُّروا بِاْلَكَراَهِة التَّ 

اِرِع األَْكل، َوَمْعُلوُم َأنَّ َدلِيل الَمنِْع َلْيَس َقْطِعيًّا، َوَما َكاَن َكَذلَِك  َوُهَو َمنُْع الشَّ

ُكل َغالًِبا َيِصحُّ َأْن ُيَعبََّر َعنُْه بِالتَّْحِريِم َوبِاْلَكَراَهِة التَّْحِريِميَِّة. َوِكالَ النَّْوَعْيِن اَل َيأْ 

لِيَمِة، َوَيْدُخل فِي َهَذا النَّْوِع  َباِئِع السَّ إاِلَّ اْلِجَيَف، َفُهَما ُمْسَتْخَبَثاِن ِعنَْد َذِوي الطَّ

َ نَُّه اَل َيْأُكل ِسَوى اللَّْحِم مِْن ِجَيٍف َوِسَواَها، َوإِْن َلْم َيُكْن َذا مِْخَلٍب 
ِ
النَّْسُر، أل

 َصاِئٍد. 

ْرِع، َوُهَو َنْوَعاِن:َوَيِحل ُغَراُب   الزَّ

اُغ َوُهَو ُغَراُب َأْسَوُد َصِغيُر، َوَقْد َيُكوُن ُمْحَمرَّ اْلِمنَْقاِر  َأَحُدُهَما: الزَّ

ْجَلْيِن.  َوالر 

َماِد، َوِكالَُهَما  ِغيُر، َوُهَو ُغَراُب َصِغيُر َلْوُنُه َكَلْوِن الرَّ َوَثانِيِهَما: اْلُغَداُف الصَّ

ِعيَُّةَواْلَحَنابَِلُة.َيْأُكل الزَّ 
افِ  ْرَع َواْلَحبَّ َواَل َيْأُكل اْلِجَيَف. َوبِِحل ِهَما َأْيًضا َقال الشَّ
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َنِب فِيِه َبَياُض  ا اْلَعْقَعُق، َوُهَو ُغَراُب َنْحُو اْلَحَماَمِة َحْجًما، َطِويل الذَّ َوَأمَّ

نَْد َأبِي َحنِيَفَة، َمْكُروُه َتْحِريًما ِعنَْد َوَسَواُد، َفُهَو َحَراُم ِعنَْد اْلُجْمُهوِر، َحالَُل عِ 

 ، َ نَُّه ُيْخَلُط َفَيْأُكل اْلِجَيَف َواْلَحبَّ
ِ
َأبِي ُيوُسَف. َواألََصحُّ ِعنَْد اْلَحنَِفيَِّة ِحلُُّه، أل

 َفالَ َيُكوُن ُمْسَتْخَبًثا.

َغِر، َواَل بِاألَْلَواِن، َوَلْيَسِت اْلِعْبَرُة ِعنَْد اْلَحنَِفيَِّة بِاألَْسَماِء، َواَل بِ  اْلِكَبِر َوالص 

ِذي اَل َيْأُكل إِالَّ اْلِجَيَف َغالًِبا َمْكُروُه َتْحِريًما،  َوإِنََّما اْلِعْبَرُة بِنَْوِع ِغَذاِئِه: َفَالَّ

ِذي اَل َيْأكُ  َ بِي ُيوُسَف، َوَالَّ
ِ
ل َوَالَِّذي َيْخلُِط َحالَُل ِعنَْد َأبِي َحنِيَفَة ِخالًَفا أل

َفاًقا، َهَذا َمْذَهُب اْلَحَنِفيَِّة.   اْلِجَيَف َحالَُل ات 

يَِّة َأَباُحوا اْلِغْرَباَن ُكلََّها مِْن َغْيِر َكَراَهٍة َعَلى الَمْشُهوِر. َوُرِوَي َعْن 
َوالَمالِكِ

 َجَماَعٍة مِنُْهْم َعَدُم َجَواِز آِكَلِة اْلِجَيِف.

ُة اْلَقاِئلِيَن بَِتْحِريمِ  (  َوُحجَّ
َ
اْلِغْرَباِن َأْو َكَراَهتَِها التَّْحِريِميَِّة )إِالَّ َما اْسُتْثنِي

َقال: َخْمُس َفَواِسَق ُتْقَتْلَن فِي اْلِحل َواْلَحَرِم:  ِ َحِديُث َعاِئَشَة َأنَّ َرُسول اهلل

ا. َوَحِديُث َعاِئَشَة اْلَحيَُّة، َواْلُغَراُب األَْبَقُع، َواْلَفْأَرُة، َواْلَكْلُب اْلَعُقوُر، َواْلُحَديَّ 

َواب  ُكلُُّهنَّ َفاِسُق، ُيْقَتْلَن فِي اْلَحَرِم:   ِ َأْيًضا َأنَّ َرُسول اهلل َن الدَّ
َقال: َخْمُس مِ

َوَحِديُث اْبِن ُعَمَر َأنَّ  اْلُغَراُب، َواْلِحَدَأُة، َواْلَعْقَرُب، َواْلَفْأَرُة، َواْلَكْلُب اْلَعُقورُ 

ِهنَّ ُجَناُح: َقال:   ِ َرُسول اهلل
َواب  َلْيَس َعَلى الُمْحِرِم فِي َقْتلِ َخْمُس مَِن الدَّ

 اْلُغَراُب، َواْلِحَدَأُة، َواْلَفْأَرُة، َواْلَعْقَرُب، َواْلَكْلُب اْلَعُقوُر.
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تِي َفاْلُغَراُب األَْبَقُع الَِّذي ُذِكَر فِي اْلَحِديِث ُأبِيَح َقْتُلُه، َوَكَذا َساِئُر اْلِغْرَباِن ا لَّ

 َيُدل َعَلْيَها ُعُموُم َلْفِظ )اْلُغَراِب( فِي األََحاِديِث األْ ُْخَرى.

َ نَّ َكلَِمَة اْلَقْتل َمَتى ُأْطلَِقْت َتنَْصِرُف إَِلى 
ِ
َوَما ُأبِيَح َقْتُلُه َفالَ َذَكاَة َلُه، أل

ِة َوِسيَلٍة اْسَتَطاَعَها اإلِْ ْنَساُن، َفَلوْ  وِح بَِأيَّ َكاِة َلَكاَن إِْزَهاُ   إِْزَهاِ  الرُّ َحل بِالذَّ

اَلُم َعْن إَِضاَعِة الَمال. اَلُة َوالسَّ  ُروِحِه بَِغْيِرَها إَِضاَعًة لِلَمال، َوَقْد َنَهى َعَلْيِه الصَّ

اُه  َوَقْد َرَوى اْبُن َأبِي َشْيَبَة َعْن ُعْرَوَة َأنَُّه َقال: َمْن َيْأُكل اْلُغَراَب َوَقْد َسمَّ

ْهِري  َأنَُّه َقال: َكِرَه ِرَجاُل مِْن َأْهل  ِ َرُسول اهلل اِ  َعِن الزُّ زَّ َفاِسًقا؟ َوَرَوى َعْبُدالرَّ

اُهَما َرُسول اهلل اْلِعْلِم َأْكل اْلِحَداِء َواْلُغَراِب َحْيُث َسمَّ
تِي  ِ  َواب  الَّ مِْن َفَواِسِق الدَّ

 ُتْقَتل فِي اْلَحَرِم.

ُة الَمالِِكيَِّة َأنَّ  إَِباَحَة اْلَقْتل اَل َداَلَلَة فِيَها َعَلى َتْحِريِم األَْكل لَِقْولِِه  َوُحجَّ

ًما َعَلى َطاِعٍم...﴾َتَعاَلى:  َّ ُمَحرَّ
 إَِلي

َ
اآْلَيَة،  [335]األنعام:﴿ُقل اَل َأِجُد فِيَما ُأوِحي

 َوَمْعُلوُم َأنَّ اْلُغَراَب َلْيَس فِي اآْلَيِة، َفَيُكوُن ُمَباَح األَْكل. 

تِي َوَرَد  ُة َمِن اْسَتْثنَى إَِباَحَة َبْعِض األَْنَواِع مَِن اْلِغْرَباِن َأنَّ األََحاِديَث الَّ َوُحجَّ

فِيَها َوْصُف اْلُغَراِب بِاألَْبَقِع َأْشَعَرْت َأنَّ اْلُغَراَب الَمْذُكوَر ُهَو الُمتَِّصُف بِِصَفٍة 

 َكْوُنُه اَل َيْأُكل إِالَّ اْلِجيَفَة َغالًِبا،  ُتوِجُب ُخْبَثُه، َوَقْد ُلوِحَظ َأنَّ َهِذهِ 
َ
َفَة ِهي الص 

َفُحِمَلِت األََحاِديُث الُمْطَلَقُة َعَلْيِه، ُثمَّ ُأْلِحَق بِاألَْبَقِع َما َماَثَلُه َوُهَو اْلُغَداُف 
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ْختاِلَِف َأْنَظاِرِهْم فِي َكوْ 

ِ
نِِه ُيْكثُِر مِْن َأْكل اْلَكبِيُر. َواْخَتَلُفوا فِي اْلَعْقَعِق َتَبًعا ال

 اْلِجيَفِة َأْو اَل ُيْكثُِر.

النَّْوُع الثالث: ُكل َطاِئٍر ِذي َدٍم َساِئٍل، َوَلْيَس َلُه ِمْخَلٌب َصاِئٌد، َوَلْيَس 

 َأْغَلُب َأْكِلِه اْلِجَيَف:

، َواْلَحَماِم ُمْسَتْأَنًسا َوُمتَ  ، َواإلِْ َوز  َجاِج، َواْلَبط  ًشا، َوَذلَِك َكالدَّ َوح 

، َواْلُخطَّاِف،
 
، َواْلَفَواِخِت،َواْلَعَصافِيِر، َواْلَقَبِج، َواْلُكْرِكي

 
ْبِسي  َواْلُبوِم، َوالدُّ

ْقَلِق، َوالل َحاِم، ْلُصل، َواللَّ اِش )اْلَوْطَواِط(. َوالصُّ َرِد، َواْلُخفَّ  َواْلُهْدُهِد، َوالصُّ

 ِة.َفُكل َهَذا َمْأُكوُل ِعنَْد اْلَحنَِفيَّ 

َلًة فِي الَمْشُهوِر َعنُْهْم، ِإالَّ  ِه َوَلْو َجالَّ َوَقال الَمالِِكيَُّة بِإَِباَحِة َهَذا النَّْوِع ُكل 

َرِد، لَِما  اُش َفالَمْشُهوُر ِعنَْدُهْم فِيِه اْلَكَراَهُة، َوِقيل بَِكَراَهِة اْلُهْدُهِد َوالصُّ اْلُخفَّ

:  َرَواُه َأُبوَداُوَد بَِسَنٍد َصِحيٍح  َواب  َن الدَّ
َعِن اْبِن َعبَّاٍس َأنَُّه َنَهى َعْن َقْتل َأْرَبٍع مِ

َرِد. َوِقيل بِاْلَكَراَهِة فِي اْلُخطَّاِف َأْيًضا،  النَّْمَلِة، َوالنَّْحَلِة، َواْلُهْدُهِد، َوالصُّ

ُش فِي اْلُبُيوِت اْحتَِرامً  َش ِعنَْدُه. َوَخصَّ َبْعُضُهُم اْلَكَراَهَة فِيِه بَِما ُيَعش   ا لَِمْن ُعش 

ِعيَُّة َواْلَحَنابَِلُة َعَلى التَّْفِصيل التَّالِي فِي َهَذا النَّْوِع، َفَذَكُروا َأنَُّه 
افِ َواتََّفَق الشَّ

اِرُع بَِقْتلِِه، َوَما َنَهى َعْن َقْتلِِه، َوَما اْسُتْخبَِث، َوَيِحل َما َلْم َيُكْن  َيْحُرُم َما َأَمَر الشَّ

 لَِك. َلِكنَُّهُم اْخَتَلُفوا فِي التَّْطبِيِق: َكذَ 
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ِعيَِّة 
افِ نُوُنو َتْحُرُم ِعنَْد الشَّ ْقَلُق َواْلُخطَّاُف َوالس  اُش َواللَّ َخَمُة َواْلُخفَّ َفالرَّ

 َواْلَحَنابَِلِة.

ِعيَِّة. َواْلُبَغاَثةُ 
افِ  َتْحُرُم ِعنَْد الشَّ

ِن ِعنَْد َواْلَببََّغاُء َوالطَّاُووُس َيْحُرمَ  ِعيَِّة لُِخْبِث ِغَذاِئِهَما، َوَيِحالَّ
افِ اِن ِعنَْد الشَّ

 اْلَحَنابَِلِة.

ْقَراَ   ى: الشَّ َيْحُرُم ِعنَْد اْلَحنَابَِلِة لُِخْبثِِه، َوَيِحل ِعنَْد  َواألَْخَيل، َوُيَسمَّ

ِعيَِّة.
افِ  الشَّ

ْرَباَب َأِو اْلَقْيَق، ى: الد  َنصَّ اْلَحنَابَِلُة َعَلى َتْحِريِمِه لُِخْبثِِه،  َوَأُبوُزَرْيٍق، َوُيَسمَّ

ِعيَِّة َأنَُّه َيِحل.
افِ  َوُمْقَتَضى َكالَِم الشَّ

َرُد َيْحُرَماِن فِي الَمَذاِهِب الثَّالََثِة لِلنَّْهِي َعْن َقْتِلِهَما.  َواْلُهْدُهُد َوالصُّ

َ نَّ 
ِ
ُه َيْأُكل اْلِجَيَف َكاْلُغَراِب األَْبَقِع، َوَيْحُرُم اْلَعْقَعُق ِعنَْد الثَّالََثِة َأْيًضا، أل

، َواْلَغَرنِيُق، َوَساِئُر  ، َواإلِْ َوزُّ َجاُج، َواْلَبطُّ ، َواْلُحَباَرى، َوالدَّ ُّ
َوالنََّعاَمُة، َواْلُكْرِكي

ْقَلِق  -ُطُيوِر الَماِء  ا ُيْؤَكل َعَلى الَمَذاِهِب الثَّالََثِة، وَ  -ِسَوى اللَّ َكَذا ُكلَُّها مِمَّ

، َواْلَيَماِم، 
 
ْبِسي ، َوالدُّ اْلَحَماُم، َوُهَو اْسُم لُِكل َما َعبَّ َوَهَدَر َكاْلَقَمِري 

َواْلَفَواِخِت، َواْلَقَطا، َواْلَحَجل. َوَكَذلَِك اْلُعْصُفوُر َوُكل َما َعَلى َشْكلِِه، 

ْعَوِة، َوالزُّ  ى بِاْلَهَزاِر، َوالصَّ ْرُزوِر، َحالَُل فِي الَمَذاِهِب َكاْلَعنَْدلِيِب الُمَسمَّ

ي َباِت، )َكَما َيُقول اْلَحنَِفيَُّة، َوإِْن َكاَن َهُؤاَلِء  َن الطَّ
َ نََّها َمْعُدوَدُة مِ

ِ
الثَّالََثِة، أل
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َيُقوُلوَن بِاْلَكَراَهِة التَّنِْزيِهيَِّة فِي َبْعٍض مِنَْها َعَلى َما َسَبَق َبَياُنُه(.انتهى هذا 

 (.377-5/375) لموسوعة الفقهية الكويتيةا المبحث من

 (:3/777) زاد المعاد قال ابن القيم يف

ا َيْشَتُهوَن ﴾قال اهلل تعالى:   [.93]الواقعة:﴿ َوَلْحِم َطْيٍر مِمَّ

ْيِر فِي الَجنَِّة َفَتْشَتِهيِه »وغيره مرفوًعا  مسند البزار ويف إِنََّك َلَتنُْظُر إَِلى الطَّ

 .«ا َبْيَن َيَدْيَك َفَيِخرُّ َمْشِويًّ 

ومنه حالل ومنه حرام فالحرام: ذو المخلب كالصقر والبازي والشاهين 

وما يأكل الجيف كالنسر والرخم واللقلق والعقعق والغراب األبقع واألسود 

الكبير وما هني عن قتله كالهدهد والصرد وما أمر بقتله كالحدأة والغراب. 

 هوالحالل أصناف كثيرة. ا

(: قوله: )يحرم كل ذي ناب من 7/955) السيل الجرار يف قال الشوكاين

أقول: هكذا جاءت السنة الصحيحة الثابتة من  السباع وذي مخلب من الطير(

طريق جماعة من الصحابة بأنه يحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب 

 من الطير وال خالف يف ثبوت ذلك.

ل إال ما خصصه الدليل وقيام الحجة به فال يخرج من هذا العموم الشام

الذي تقوم به الحجة فمن جاءنا بالخاص المقبول فبها ونعمت وجب علينا 



 يف شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان فتح ذي الجالل واإلكرام

 

268 

  

  

  

 

بناء العام على الخاص ومن لم يأت فهو محجوج هبذا العموم وكالمه رد 

 هعليه. ا

 تلخص مما تقدم أن المحرم من الطيور:

 ما له مخلب. -1

 ما أمر النبي بقتله أو هنى عن قتله. -2

جيف والجاللة وفيه خالف يأيت بيانه يف موضعه إن شاء اهلل آكل ال -3

 تعالى.

 اإلوز: حكم

ة.  اإلوز: بكسر الهمزة وفتح الواو: البط، واحدته: إَوزَّ

ومن صفاته ما قاله الجاحظ يف الحيوان: وأّما اإلَوّز فإّنه إذا سِفد أكثر من 

م يف الهواء، وقال: السباحة، اعرتاه يف الماء من الَمَرح مثُل ما يعرتي الحما

والُعقاب تحضن ثالثين يوًما، وكذلك كلُّ طائٍر عظيم الجثَّة، مثل اإلوّز 

 وأشباِه ذلك.

وقال الدميري يف حياة الحيوان: واألوز يحب السباحة، وفرخه يخرج من 

البيضة فيسبح يف الحال، وإذا حضنت األنثى قام الذكر يحرسها ال يفارقها 

 ا يف أواخر الشهر.طرفة عين، وتخرج أفراخه
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تقدم الحكم يف الطيور عامة، وأما الحكم يف اإلوز وهو أحد الطيور فهو 

 اإلباحة؛ ألنه من الطيبات جرياًنا مع األصل.

 (:37/797) المغني قال ابن قدامة يف

َجاُج. َقاَل  َماِت، مِْن َذلَِك الدَّ ُيوِر َما َلْم َنْذُكْرُه فِي الُمَحرَّ َن الطُّ
 َوُيَباُح مِ

َجاَج. َواْلُحَباَرى؛ لَِما َرَوى َسِفيَنُة، َقاَل: َأَكْلت  َّ َيْأُكُل الدَّ
َأُبوُموَسى: َرَأْيت النَّبِي

اُغ.   َلْحَم ُحَباَرى. َرَواُه َأُبوَداُود. َوُيَباُح الزَّ
 َمَع النَّبِي

دُ  اُد، َوُمَحمَّ  فِي َأَحِد ْبُن اْلَحَسِن، َوالشَّ  َوبَِذلَِك َقاَل اْلَحَكُم، َوَحمَّ
ُّ
افِِعي

ْرَع، َوَيطِيُر َمَع  ِذي َيْأُكُل الزَّ ْرِع، َوُهَو اأْلَْسَوُد اْلَكبِيُر الَّ َقْوَلْيِه. َوُيَباُح ُغَراُب الزَّ

ْرُع َواْلُحُبوُب، َفَأْشَبَها اْلَحَجَل. َوُتَباُح اْلَعَصافِيُر ُكلَُّها.  َنَّ َمْرَعاُهَما الزَّ
ِ
اِغ؛ أل الزَّ

َما مِْن إْنَساٍن َيْقُتُل ُعْصُفوًرا َفَما »َقاَل:  ِ ْبُن َعْمٍرو: إنَّ َرُسوَل اهلل  ِ ُداهللَقاَل َعبْ 

َها، إالَّ َسَأَلُه اهلُل َعنَْها َها؟ َقاَل: ِ ِقيَل: َيا َرُسوَل اهلل «َفْوَقَها بَِغْيِر َحق  ، َفَما َحقُّ

. َوُيَباُح اْلَحَماُم «َيْرمِي بَِهاَيْذَبُحَها َفَيْأُكُلَها، َواَل َيْقَطُع َرْأَسَها وَ »
ّ
. َرَواُه النََّساِئي

ُكلُُّه، َعَلى اْختاَِلِف َأْنَواِعِه، مَِن الجوازل َواْلَفَواِخِت، والرقاطي َواْلَقَطا 

ُه، َواْلَغَرانِيُق،  ، َوَطْيُر الَماِء ُكلُّ َوزُّ ، َواإْلِ ُّ
َواْلَحَجِل، َوَغْيِرَها، َوُتَباُح اْلَكَراِكي

َواِويُس، َوَأْشَباُه َذلَِك. اَل َنْعَلُم فِيِه ِخاَلًفا.وَ   الطَّ

َنَُّهَما َلْيَسا مِْن 
ِ
َرِد َفَعنُْه َأنَُّهَما َحاَلُل؛ أل َف َعْن َأْحَمَد فِي اْلُهْدُهِد َوالصُّ

َواْخُتلِ

َنَّ النَّ 
ِ
 َنَهى َعْن َقْتِل َذَواِت اْلِمْخَلِب، َواَل ُيْسَتْخَبَثاِن. َوَعنُْه َتْحِريُمُهَما؛ أل

َّ
بِي
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َرِد، َوالنَّْمَلِة َوالنَّْحَلِة. َوُكلُّ َما َكاَن اَل َيِصيُد بِِمْخَلبِِه، َواَل َيْأُكُل  اْلُهْدُهِد، َوالصُّ

 هاْلِجَيَف، َواَل ُيْسَتْخَبُث، َفُهَو َحاَلُل. ا

 حكم الدجاج:

ا ِعنَْد َأبِي ُموَسى ( َعْن َزْهَدٍم َقاَل: ُكنَّ 3632( ومسلم)5537أخرج البخاري)

 بَِطَعاٍم فِيِه َلْحُم 
َ
 مِْن َجْرٍم إَِخاُء، َفُأتِي

 
، َوَكاَن َبْينََنا َوَبْيَن َهَذا الَحي األَْشَعِري 

َدَجاٍج، َوفِي الَقْوِم َرُجُل َجالُِس َأْحَمُر، َفَلْم َيْدُن مِْن َطَعامِِه، َقاَل: اْدُن، َفَقْد 

ْأُكُل مِنُْه، َقاَل: إِن ي َرَأْيُتُه َأَكَل َشْيًئا َفَقِذْرُتُه، َفَحَلْفُت َأْن اَل يَ  ِ َرَأْيُت َرُسوَل اهلل

َن األَْشَعِري يَن، 
 فِي َنَفٍر مِ

َّ
ْثَك: إِن ي َأَتْيُت النَّبِي آُكَلُه، َفَقاَل: اْدُن ُأْخبِْرَك، َأْو ُأَحد 

َدَقِة، َفاْسَتْحَمْلنَاُه َفَحَلَف َأْن َفَواَفْقُتُه َوُهَو َغْضَباُن، َوُهَو َيْقِسُم َنعَ  ْن َنَعِم الصَّ
ًما مِ

 َرُسوُل اهلل «َما ِعنِْدي َما َأْحِمُلُكْم َعَلْيهِ »اَل َيْحِمَلَنا، َقاَل: 
َ
ُثمَّ ُأتِي

بِنَْهٍب مِْن إِبٍِل،  ِ 

َخْمَس َذْوٍد ُغرَّ  َقاَل: َفَأْعَطاَنا «َأْيَن األَْشَعِريُّوَن؟ َأْيَن األَْشَعِريُّوَن؟»َفَقاَل: 

 َرُسوُل اهلل
َ
َْصَحابِي: َنِسي

ِ
َرى، َفَلبِْثنَا َغْيَر َبِعيٍد، َفُقْلُت أل َلِئْن   ِ َيِمينَُه، َفَواهلل  ِ الذُّ

ْلَنا َرُسوَل اهلل  َفُقْلنَا: َيا َرُسوَل اهلل ِ َتَغفَّ
 
إِنَّا  ِ َيِميَنُه اَل ُنْفلُِح َأَبًدا، َفَرَجْعَنا إَِلى النَّبِي

إِنَّ اهلَل »ْسَتْحَمْلَناَك، َفَحَلْفَت َأْن اَل َتْحِمَلَنا، َفَظَننَّا َأنََّك َنِسيَت َيِمينََك، َفَقاَل: ا

 
ِ
اَل َأْحلُِف َعَلى َيِميٍن، َفَأَرى َغْيَرَها َخْيًرا  -إِْن َشاَء اهلُل  -ُهَو َحَمَلُكْم، إِن ي َواهلل

ِذي ُهَو َخ  ْلُتَهامِنَْها، إِالَّ َأَتْيُت الَّ  .«ْيُر َوَتَحلَّ
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( 5533وبوب عليه البخاري: )باب: لحم الدجاج( وذكره مختصًرا رقم)

 بلفظ: رأيت النبي يأكل دجاًجا.

(: ويحل 2/33) المجموع للنووي كما يف المهذب وقال الشيرازي يف

 هالديك والدجاج. ا

 (:2/35) المجموع قال النووي يف

بفتح  -ديوك وديكة والدجاج )وأما( الديك فهو ذكر الدجاج جمعه 

لغتان والفتح أفصح باتفاقهم الواحد دجاجة يقع على الذكر  -الدال وكسرها 

واالنثي وجمع المصنف بين الديك والدجاج هو من باب ذكر العام بعد 

الخاص وهو جائز ومنه قوله تعالى )رب اغفر لى ولوالدي ولمن دخل بيتي 

 هعالى )إن صاليت ونسكى(. امؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات( وقوله ت

 فالدجاج مباح وال أعرف أحًدا حرمه.

اإلدالج: هو السير بالليل، وكأنه يشر  وقوله: )والديك كره إذ له إدالج(:

 إلى كراهية ذبح الديك معتمًدا على حديث موضوع يف ذلك.

(: )الديك األبيض األفر  حبيبي، وحبيب 7637) الضعيفة قال األلباين يف

ائيل، يحرس بيته وستة عشر بيًتا من جيرته، أربعة عن اليمين، حبيبي جرب

 وأربعة عن الشمال، وأربعة من قدام، وأربعة من خلف(. موضوع.
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بن أبي بزة قال:  بن محمد ( عن أحمد33) الضعفاء رواه العقيلي يف

بن عبداهلل مولى بني هاشم قال: حدثنا الربيع ابن  حدثنا أبوسعيد عبدالرحمن

الحسن، عن أنس مرفوًعا. وقال: )أحمد هذا منكر الحديث، صبيح، عن 

 ويوصل األحاديث(.

 بن عبداهلل البزي المقري المكي. بن محمد وهو أحمد

من رواية العقيلي، وأقره  الموضوعات والحديث أورده ابن الجوزي يف

 ( بخصوص هذا المتن، ووافقه ابن عرا  يف9335)رقم الَللي السيوطي يف

 (، وابن القيم كما يأيت.9/ 795) تنزيه الشريعة

 وللحديث طريق أخرى عن أنس بلفظ:

 )الديك األبيض صديقي، وصديق صديقي، وعدو عدوي(.

من زوائده(: حدثنا  937)ص مسنده بن أبي أسامة يف رواه الحارث

بن سعيد، عن  بن جميع: حدثنا يحيى عبدالرحيم ابن واقد: حدثنا عمرو

. وعن أبان، عن أنس، عن  عائشة، عن النبي بن إبراهيم التيمي، عن محمد

 النبي به.

بن جميع فقد كذبه ابن معين، وقال ابن  وهذا موضوع أيًضا؛ آفته عمرو

 عدي: )كان يتهم بالوضع(.

 بن واقد؛ مجهول. وعبدالرحيم
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 وأبان عن أنس؛ هو ابن أبي عياش؛ مرتوك.

 وقد رواه ابن واقد بإسناد آخر بلفظ:

ي، وصديق صديقي، يحرسك وصاحبه وسبع )الديك األبيض صديق

 دور حولها(، وكان رسول اهلل يبيته معه يف بيته.

من زوائده(: حدثنا  937) مسنده بن أبي أسامة يف رواه الحارث

بن عمرو، عمن حدثه، عن  بن واقد: حدثنا وهب: حدثنا طلحة عبدالرحيم

 أبي زيد األنصاري مرفوًعا.

 مرتوك. بن عمرو وهذا موضوع أيًضا؛ طلحة

بن كثير أبوالبخرتي المدين؛ وهو  ووهب؛ الظاهر أيًضا أنه ابن وهب

كذلك وضاع، وكأنه لذلك لم ينسبه ابن واقد تدليًسا وتعمية لحاله. وقد 

 عرفت أن ابن واقد مجهول.

وشيخ طلحة الذي لم يسم قد جاء مسمى من طريق أخرى؛ يرويها 

بن مهاجر، عن  دثنا محمدبن حمير: ح محمد ابن أبي السري: حدثنا محمد

بن عبداهلل، به عن أبي زيد األنصاري، دون قوله: )يحرسك  عبدالملك

 وصاحبه وسبع دور حولها(.

 (.976)ص مسند الشاميين أخرجه الطرباين يف
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 وعبدالملك هذا؛ لم أعرفه.

بن عبدالرحمن يعرف بابن  وهو ابن المتوكل -بن أبي السري  ومحمد

ه وإن كان صدوًقا فله أوهام كثيرة؛ كما قال ؛ ضعيف؛ فإن-أبي السري 

 . التقريب الحافظ يف

بن عتبة مرفوًعا بلفظ: )الديك األبيض  وقد روي من حديث أثوب

بن نجيد، عن  ( عن هارون3/ 33/ 3صديقي(. فذكر من فضله. رواه ابن قانع )

 بن عتبة مرفوًعا. بن مالك، عن أثوب جابر

ى الميزان(: رجال إسناده كلهم قال الحافظ العراقي يف )ذيله عل

بن نجيد، فآفته أحدهما، وقال  بن مالك وهارون معروفون؛ غير جابر

 الدارقطني: ال يصح إسناده، وقال ابن ماكوال: ال يثبت. واهلل أعلم. كذا يف

 (.796) تنزيه الشريعة

طبع دار القلم( يف  56-53)ص المنار وقال العالمة ابن القيم يف رسالته

 ( الذي عقده من الفصول الدالة على وضع الحديث:- 7 -)فصل 

ومنها سماجه الحديث وكونه مما يسخر منه...، ثم ذكر بعض األمثلة 

 على ذلك منها حديث: )ال تسبوا الديك؛ فإنه صديقي=( وغيره، ثم قال:

إَِذا َسِمْعُتْم »وبالجملة؛ فكل أحاديث الديك كذب؛ إال حديًثا واحًدا: 

يَ   .«َكِة؛ َفاْسَأُلوا اهلَل مِْن َفْضلِِه؛ َفإِنََّها َرَأْت َمَلًكاِصَياَح الد 
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يَك؛ َفإِنَُّه »قال األلباين: وفاته حديث آخر، وهو حديث:  اَل َتُسبُّوا الد 

اَلةِ   ه، وهو حديث صحيح. ا«ُيوِقُظ لِلصَّ

 فالصحيح أنه ال كراهة يف أكل الديك بل هو حالل طّيب والحمد هلل.
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 الُحبارى

 ل رحمه اهلل:قا

 اْلُحَبــاَرى -33
َ
 َدَجاَجــُة اْلَبــر  ِهــي

 

ـــاَرى  ـــْن َتَم ـــِه َم ـــا فِي ـــا َم  َوِحلَُّه

 َمْع َأْحَمَد َقـاَل َأَكْلـُت ُشـْعَبةُ  -39 

 

ــةُ   ــَذاَك َرْغَب ــي بِ ــاَرى لِ ــَم ُحَب  َلْح

 َواِحــُدَها َوَجْمُعَهــا َســَواءُ  -37 

 

ـــُه اْســـتَِواُء    َواْلَفْحـــُل َكـــاأْلُْنَثى َل

ــَدا َوفِــي  -33  فِــي ُعنِْقَهــا ُطــوُل َب

َنْب فِــي ُعنِْقَهــا ُطــوُل َبــَدا َوفِــي  الــذَّ

َنْب   الــــــــــــــــــــــــــــــــذَّ

 

َهْب   ــذَّ ــا َوَكال ــْدُر َلْوُنَه ــيُض َوُك  بِ

ــوِت ِعنْــَد  -35  ــمَّ اْلُق ــُل َه َتْحِم

ــــــــــــــــــــــــــــــْدِب   اْلَج

 

ْنِب   ــذَّ ــوِل ال ــْن ُحُل ــا مِ  َتُمــوُت َغمًّ

 هْ فِــي َبْطنَِهــا َســْلُح َلــُه ِخَزاَنــ -36 

 

ــهْ   َهاَن ــَرى اإْلِ ــْقَر َي ــِه الصَّ ــي بِ
 َتْرمِ

 الشرح: 

تضمنت هذه األبيات ذكر حكم أكل الُحباري، ووصفها، وهـي نـوع مـن 

 الدجاج الربي.

 (:793/ 3) حياة الحيوان الكربى قال الدميري يف

بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة: طائر معروف وهو اسـم جـنس 

ى. واحده وجمعه سـواء، وإن شـئت قلـت يف الجمـع: يقع على الذكر واألنث

حباريات. قال الجوهري: وألف حبارى ليست للتأنيـث وال لإللحـا  وإنمـا 

بني االسم عليها، فصارت كأهنا من نفـس الكلمـة، ال تنصـرف يف معرفـة وال 
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نكرة، أي ال تنون. قلت: وهذا سهو منه بل ألفها للتأنيث كسماين ولو لم تكـن 

وأهل مصر يسمون الحبـارى الحـربج. وهـي مـن أشـد الطيـر له النصرفت. 

طيرانا، وأبعدها شوطا، وذلك أهنا تصاد بالبصرة، ويوجد يف حواصلها الحبـة 

الخضراء، التي شجرها البطم، ومنابتها تخـوم بـالد الشـأم. ولـذلك قـالوا يف 

المثل )أطلب من الحبارى(. وإذا نتـف ريشـها أو تحسـر وأبطـأ نباتـه ماتـت 

والكمد الحزن المكتوم. وهو طائر طويل العنق رمادي اللون يف منقاره كمدا. 

بعض طول وقال الجاحظ: الحبارى لها خزانة يف دبرها وأمعائها لها أبدا فيهـا 

سلح رقيق. فمتى ألح عليها الصقر سلحت عليه فينتف ريشه كلـه، ويف ذلـك 

 هالكه. وقد جعل اهلل تعالى سلحها سالًحا لها قال الشاعر:

 ُهـْم َتَرُكـوِك َأْسـَلَح مِـْن ُحَبـاَرىوَ 

 

 َرَأْت َصـــْقًرا َوَأْشـــَرَد مِـــْن َنَعـــامِ 

 
ومن شأهنا أهنا تصـاد وال تصـيد. روى البيهقـي يف الشـعب مـن حـديث 

بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبـي هريـرة أنـه سـمع رجـاًل يقـول: إن  يحيى

ي بيـده إن الحبـارى الظالم ال يضر إال نفسه فقال أبوهريرة: كذب والذي نفس

لتموت هزااًل من خطايا بني آدم. وهو كذلك يف تفسير الثعلبي يف آخـر سـورة 

فاطر يعني إذا كثرت الخطايا، منع اهلل القطر عن أهـل األرض. وإنمـا يصـيب 

 الطير من الحب والثمرة على قدر المطر قال الشاعر:

ْيُر َحْيـُث ُيْلـَتَقُط اْلَحـبُّ   َيْسُقُط الطَّ

 

ـــــاءِ َوُتغْ  ـــــاِزُل اْلُكَرَم ـــــى َمنَ  َش
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وهي من أكثر الطير حيلة يف تحصيل الرز ، ومع ذلك تموت جوعا لهـذا 

السبب فسبحان القادر على ما يشاء وولدها يقال له هنار، وفرخ الكروان يقـال 

 له ليل ولذلك قال الشاعر:

ــــ ْي ـــُت ُمنَْتَصـــَف اللَّ ـــاًرا َرَأْي  َوَنَه

 

ــطَ  ــُت َوْس ــْياًل َرَأْي ــِل َوَل ــارِ  ـ  النََّه

 حكمها: 

 يحل أكلها ألهنا من الطيبات. انتهى

 (:33) التبيان فيما يحل ويحرم من الحيوان قال المصنف يف كتابه

الُحباري بضّم الحاء المهملة وفتح البـاء الموحـدة مـن الطّيبـات، )عـن 

سفينة قال: أكلت مع النبي لحم ُحبارى(.
(1)
 

ُيتَّخذ يف الدورقال الجاحظ: الُحبارى طائر حسن، وقد 
(2)

. قـال أبوحـاتم 

: الجمـع ُحَباَرَيـات. قـال: ومنهـا بيضـاء، وكـدراء، وحمـراء  كتاب الطير يف

مشربة الحمرة كدرة، ال طويلة الرجلين وال قصيرهتما، طويلة العنق والذنب، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التقريب بن سفينة، ولقبه )ُبريه( وهو مجهول. انظر بن عمر ومدار الحديث على إبراهيم (3)

 (. محققه993( برقم )29ص)

 (. محققه3/737للجاحظ ) الحيوان انظر: (9)
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تبيض نحًوا من بيض الدجاجة يف العظم، وهي دجاجة الرب، تأكـل كـل شـيء 

 وال تصيد. زعموا، والحبارى ُتصاد

قال الجوهري: الحبارى تقـع علـى الـذكر واألنثـى، واحـدها وجمعهـا 

 سواء.

قال الجاحظ: وهي من أشد الطير طيراًنا، وهي ترعـى مـن شـجر الـُبطِم 

 -وتصاد عندنا بظهر البصرة، فتشق حواصلها فتوجـد فيهـا الحبـة الخضـراء 

ة لم تتغير، ويف المثل: )مـات فـالن  -يعني شجر البطم  كمـَد الحبـارى( غضَّ

 قال الشاعر:

ـــاَرى ـــَد اْلُحَب ـــُت َكَم ـــُد َمي   َوَزْي

 

ـــــمُّ 
َعنَـــــْت ُهنَْيـــــَدُة َأْو ُتلِ ََ  إَِذا 

 
وذلك أن الطير تنحسر لقلة القطـر، فتحسـر معـه الحبـارى، وإذا تحسـر 

 فرخها أبطأ نبات ريشه، فإذا طار صواحبه قبله مات كمًدا.

ن َلم الناس بعضهم بعًضا. يقـول قال أعرابي: إن الحبارى لُتقتل هزاًل م

إذا كثرت الخطايا منع اهلل القطر ودّر السحاب، وإنما يصيب الطير من الحـب 

والتمر على قدر المطر. قال: والحبارى لها خزانة بين دبرها وأمعائها لها أبـًدا 

فيها سلح رقيق، فمتى ألح عليها الصقر سلحت عليه فتنتف ريشه كلـه، ومـن 

 اهلل ذلك سالًحا لها، وفيه قال الشاعر: ذلك هالكه، وجعل

 َوُهـْم َتَرُكـوِك َأْسـَلَح مِـْن ُحَبـاَرى

 

 َرَأْت َصـــْقًرا َوَأْشـــَرَد مِـــْن َنَعـــامِ 
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ومن المثل: )هو أسلح من حبارى حالـة الخـوف، وأسـلح مـن دجاجـة 

 حالة األمن(.

بفـتح الخـاء والمعجمـة،  -: يقال لذكر الحبـارى خـرب  الكفاية قال يف

وجمعه خربان، ولفرخها هنار، ويقال لفرخ  -اء المهملة، والباء الموحدة والر

 هالكروان ليل. ا

 وهذا وصف طّيب لهذا الطير.

ويدل على ِحل ِه ما تقدم ذكره من القاعدة، ومفهوم حديث )هنى عـن كـل 

مخلب من الطير(، وأما حديث سفينة )أكلت مع رسول اهلل لحم حباري( فقد 

 الكامـل (، وابـن عـدي يف63) الضعفاء (، والعقيلي يف2/779أخرجه أبوداود)

بن سفينة عن أبيـه عـن جـده الحـديث،  بن عمر ( كلهم من طريق ُبرية3/33)

(، والحـافظ 9577) اإلرواء فربية ضعيف، وضعف الحديث العالمة األلبـاين يف

 (.3/353) التلخيص يف

مـد قـال اهلل فلـه أسـماء منـا أح، أي مـع رسـول اهلل  وقوله: )مع أحمد(:

ـًرا بَِرُسـوٍل َيـْأتِي مِـْن َبْعـِدي مخربا عن عيسى عليه الصالة والسالم:  ﴿َوُمَبش 

 [.6]الصف:اْسُمُه َأْحَمُد﴾

(، ومسـلم 3726البخـاري ) الصـحيحين بـن مطعـم يف ويف حديث جبيـر

ُد، َوَأَنـا أَ »( قال: سمعت رسول اهلل يقول: 9753) ْحَمـُد، إِنَّ لِي َأْسَماًء، َأَنا ُمَحمَّ
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اُس َعَلـى   الُكْفَر، َوَأَنا الَحاِشُر الَِّذي ُيْحَشُر النَـّ

َ
َوَأَنا الَماِحي الَِّذي َيْمُحو اهلُل بِي

 .«َقَدمِي، َوَأَنا الَعاِقُب 

هذا وهم نتج عن تصـحيف اسـم سـفينة إلـى  وقوله: )قال أكلت شعبة(:

 شعبة.
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 الَحَمام

 قال رحمه اهلل:

ـا ُيْكَسـُب  َوُيْؤَكُل اْلَحَمامُ  -33  مِمَّ

 

ـــبُّ   ـــٍس َيُع ـــي َنَف
ـــْربِِه فِ ـــي ُش   فِ

ــهْ  -37   َقاَل
ُّ
ــافِِعي ــِديِر الشَّ ــَع اْلَه  َم

 

 َســــاِقُط الَمَقاَلــــهْ  
ُّ
افِِعــــي  َوالرَّ

 فِي َقْولِِه إِْذ ُكلََّمـا َعـبَّ َهـَدرْ  -32 

 

ــْر   ــبَّ اْلَبَق ــْعِرِهْم َع ــْن ِش
ــُه مِ  َوَفاَت

 الشرح: 

 (:37) حل ويحرم من الحيوانالتبيان فيما ي قال يف

ومنه الحمام: وهو أهلي، ووحشي، وورداين، وطوراين. وهو حالل 

بجميع أنواعه، وكل طائر يعرف بالروح ويحسن الصوت، والهديل، 

والدعاء، والرتجيع فهو حمام، وإن خالف بعضه بعًضا يف الصورة واللون، 

كتاب  حاتم يفويف بعض الهديل والنوع، وكذا عّرفه الجاحظ، وقال أبو

: العرب ال تعرف حمام األمصار، إنما يسمونه الخضر، وإنما الحمام  الطيور

عند العرب القطا، والقماري، والدباسي، والوراشين، والفواخت، وسا  

 حر، ونحوهن، وضروب كثيرة وحشية.

: ما عب الماء عبًّا فهو حمام، وما شرب  عيون المسائل وقال الشافعي يف

 دجاج فليس بحمام.قطرة قطرة كال
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قال األزهري: قال الشافعي رحمه اهلل: الحمام كل ما عب وهدر، 

والهدير ترجيع الصوت. قال الرافعي رحمه اهلل: لو اقتصروا يف تفسيره على 

ذكر العب لكفاهم عن الهدير؛ ألن كل ما عب الماء هدر، وفيما ذكره الرافعي 

 الشاعر:نظر؛ ألنه ال يلزم من العب الهدير، فقد قال 

ــبُّ 
ــَق َحْوِضـــي ُنَغـــُر ُمكـِ  َعلـِ

 

ــــــبُّ  ــــــَرًة َتُع ــــــْرُت َفْت  إَِذا َفَت

 
راُت ُشْرُبُهنَّ ِغبُّ   وُحمَّ

وصف النغر بالعب مع أنه ال يهدر، وإال كان حماًما، والنغر نوع من 

العصفور يأيت ذكره يف حرف النون إن شاء اهلل تعالى. ثم المعروف عند 

طوا  كالفواخت والقماري ونحوها كما قاله العرب أن الحمام هي ذوات األ

 ه. ا الكفاية يف

 حكمه:

﴿ُهَو :  األصل يف الحمام الحل لما تقدم يف القاعدة المبنية على قول اهلل

ولمفهوم حديث ابن  [،92]البقرة:الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما فِي اأْلَْرِض َجِميًعا﴾

 )وهنى عن كل ذي مخلب من الطير(.، عباس 

﴿ُأِحلَّ َلُكُم هو داخل يف عموم قول اهلل عز وجل: وأيًضا 

ي َباُت﴾  [.5]المائدة:الطَّ
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ومما يدل على حلها أن اهلل جعل فيها جزاء الصيد، إذا صادها المحرم أو 

 صيدت يف الحرام على ما يأيت إن شاء اهلل تعالى.
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 حكم اليمام وما تحته

 قوله رحمه اهلل:

 َواْلَفَواِخـُت  مِْن َنْوِعـِه اْلَيَمـامُ  -57

 

ـــَراُه َباِخـــُت    َوُكـــلُّ ِذي َطـــْوٍ  َي

ـــاُلوا  -53  ـــوُب َق ـــَذا اْلَيْعُق َوَهَك

ـــــــــــــــــــــــــــــْل   َواْلَحَج

 

ـــْل   ـــِرُم إَِذا َقَت ـــاٍة ُمْح ـــِدي بَِش  َيْف

ــهْ  -59  ــُه اْلَقاِرَي ــدَّ مِنْ ــْيَمِريُّ َع  الصَّ

 

ــاَم اْلَقْطــِر ُصــْبًحا َســاِرَيهْ   ــْأتِي َأَم  َت

 فِي ِريِشِه َكـْم َلـْونِ  مِنُْه اْلَقَطا -57 

 

َطــــْه بُِصــــْفَرٍة ُذو ُحْســــِن    ُمنَقَّ

ــا -53  ــاَك َأْمَعَط ــا إِنَّ َقَف ــا َقَط  َقَط

 

ــا  ــَد اْلُخَط ــنَِها ِعنْ ــوَفُة بُِحْس  َمْوُص

اُج َواْلَقَمـاِري -55  رَّ  مِْن َنْوِعِه الـدَّ

 

ـــَراِري  ـــُكُن اْلَب ـــرٍّ َيْس ـــاُ  ُح  َوَس

ـْفنِينُ مِْن َنْوِعِه اْلَورْ  -56   َشاُن َوالش 

 

ـــَتبِينُوا  ـــْرَواُن َفاْس ـــْبُج َواْلكِ  َواْلَق

 الشرح: 

هذه من أنواع الحمام أيًضا والحكم فيها حكمه سواء، وأنه حالل طيب، 

 (:33-37) التبيان فيما يحل ويحرم من الحيوان قال يف

فأما الدواجن يف البيوت فهي وما أشبهها من طير الصحراء يمام. وذكر 

نحوه، فقال: يذهب الناس إلى أن الحمام هي  أدب الكاتب قتيبة يفابن 

الدواجن التي تستفرخ يف البيوت، وذلك غلط، وإنما الحمام ذوات األطوا  
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وما أشبهها من الفواخت والقماري والقطا، قال ذلك األصمعي، ووافقه 

 بن ثور الهاللي: الكسائي، وأنشد قول الشاعر، وهو حميد

ـْوَ  إاِلَّ َحَماَمـُة َوَما َهاَج َهـ  َذا الشَّ

 

ــا  ــًة َوَتَرنَُّم ــرٍّ ُبْرَه ــاَ  ُح ــْت َس  َدَع

 
 فالحمامة ههنا قمري، وقال النابغة:

 إِذ 
 
ــي ــاِة الَح ــِم َفَت ــْم كحْك َواْحُك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــَرْت   َنَظ

 

ــراٍع َواِرِد الثََّمــدِ   ــاٍم ِس ــى َحم  إِل

 
دواجن يف قال األصمعي: هذه زرقاء اليمامة نظرت إلى قطا. قال: وأما ال

 البيوت فهي وما شاكلها من طير الصحراء اليمام.

: هذا الذي قاله عن االصمعي  شرح أدب الكاتب قال البطليوسي يف

 والكسائي صحيح، وقد يقال لليمام حمام أيًضا.

عن األصمعي أنه قال اليمام ضرب  الغريب المصنف حكى أبوعبيد يف

اليمام  كتاب الطير الكبير يفمن الحمام برِي. وحكى أبوحاتم عن األصمعي 

الواحدة يمامة الحمام الربي. قال: قال أبوحاتم: والفر  بين الحمام الذي 

عندنا واليمام أن أسفل ذنب الحمام مما يلي َهرها بياض، وأسفل ذنب 

 اليمامة ال بياض فيه. انتهى.

عن األصمعي أن كل ذات طو  فهي حمام،  التحرير ونقل النووي يف

لطو  الخضرة أو الحمرة المحيطة بعنق الحمام، ويف طوقها يقول والمراد با

 الفرزد :
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ــْعِري ََذاِة ِش

ِ
ــا أل ــُك َخاِئًف ــْن َي  َوَم

 

 َفَقــْد َأمِـــَن اْلِهَجــاَء َبنـُــو َحـــَرامِ 

 
ـــاُفوا ـــِفيَهُهُم َوَخ ـــاُدوا َس ـــُم َق  ُه

 

ـــامِ   ـــَواِ  اْلَحَم ـــَل َأْط ـــَد مِْث  َقاَلِئ

 
لشافعي وأهل اللغة أن الحمام يقع إذا علمت ذلك انتظم لك من كالم ا

على الذي يألف البيوت ويستفرخ فيها، وعلى اليمام، والقماري، وسا  حر 

وهو ذكر القمري، والفاختة، والدبسي، والقطا، والدبس، والقطا، والورشان، 

واليعوقب وهو ذكر القيح والقيح الحجل، وعلى الدراج والشفنين، 

 وبيان ذلك يف أنواع: والزاغي، والورداين، والطوراين،

 البري:

األول: الربي: وهو الذي يستفرخ يف البيوت، ويقتني يف الربوج، وهو يف 

 عرف الناس يسمى الربي لما عنده من النفور وعدم التآنس.

 البلدي:

الثاين: البلدي: وهو أصناف كثيرة، منه ما يتخذ للبيض والفرخ، ومنه ما 

لكتب إلى البالد، وهو أكرب جثة من يتخذ للمسابقة. ومنه ما يتخذ لحمل ا

 األول، وقد تقدم الفر  بينه وبين اليمام.

 القماري:
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الثالث: القماري: وهو جمع مفرده قمرية كأثفية وأثايف، وأدحيةى 

وأداحي. قال أبوحاتم: القمري كالفاختة مطوقة، وهي تقرقر وتضحك كما 

 يضحك اإلنسان، واألنثى قمرية والجمع قمريات وقماري.

قال ابن قتيبة: والقماري منسوبة إلى طير قمر، واألقمر األبيض كما قاله 

 . أدب الكاتب و كفاية المتحفظ يف

 ساق حر:

 الرابع: سا  حر: بالسين المهملة والقاف. وأنشد:

ـْوَ  إاِلَّ َحَماَمـُة   َوَما َهاَج َهـَذا الشَّ

 

ــا  ــًة َوَتَرنَُّم ــرٍّ ُبْرَه ــاَ  ُح ــْت َس  َدَع

 
مة ههنا قمرية. قال البطليوسي: سمي سا  حر لحكاية قال: والحما

صوته. قال: والرتهة التشو ، والرتنم الغناء، ولها مصدران واقعان موقع 

 الحال من الضمير الفاعل من دعت.

وقوله: )دعت سا  حر( جملة يف موضع الصفة لحمامة. قال أبوحاتم: 

 سا  حر سمي لصياحه سا  حر، وال تأنيث له وال جمع.

 فواخت:ال

الخامس: الفواخت: بفتح وكسر الخاء المعجمة وبالتاء المثلثة يف آخره، 

: ويقال للفاختة الُصلُصلة أيًضا بضم الصادين  الكفاية جمع فاختة قال يف
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المهملتين، وهو نوع معروف، سميت فاختة باسم صوهتا. قال أبوحاتم: 

 والجمع فواخت. الفاختة هي المطولة، والذكر واألنثى فاختة، وهي تقرقر،

 الدباسي:

السادس: الدباسي: بفتح الدال المهملة، وكسر السين، نوع آخر 

معروف. قال أبوحاتم: األنثى دبسية، والجمع الدباسي، وتقرقر، ولونه 

 الدكنة.

: يقال يف الحمام الوحشي من  المنطق قال الجاحظ: قال صاحب

دل هدياًل إذا صاح، القماري، والفواخت، والدباسي وما أشبه ذلك: هدل يه

وإذا طرب قيل غرد يغرد تغريًدا، والتغريد يكون لإلنسان أيًضا، وأصله من 

 الطير، وبعضهم يزعم أن الهديل من أسماء الحمامة الذكر، قال الراجز:

َمـــاُة َجنَاَحـــهُ   َكَهَداِهـــٍد َكَســـَر الرُّ

 

ِريــِق َهـــِدياَل   َيــْدُعو بَِقاِرَعـــِة الطَّ

 
اب تجعل الهديل مرة فرًخا تزعم أنه كان على عهد قال ابن قتيبة: األعر

وصاده جارح من جوارح الطير. قالوا: فليس من  -عليه السالم  -نوح 

حمامة إال وهي تبكي عليه، ومرة يجعلونه الطائر نفسه، ومرة يجعلونه 

 الصوت.

 القطا:
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السابع: القطا: وممن ذكر أنه من الحمام الرافعي يف كتابي )الحج( 

 ة(. وممن ذكره من أهل اللغة ابن قتيبة، وأنشد قول النابغة الذبياين:و)األطعم

 إِذ 
 
ــي ــاِة الَح ــِم َفَت ــْم كحْك َواْحُك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــَرْت   َنَظ

 

ــراٍع َواِرِد الثََّمــدِ   ــاٍم ِس ــى َحم  إِل

 
قال األصمعي: هذه زرقاء اليمامة نظرت إلى قطا. قال البطليوسي: 

مام القطا، وإنما علم ذلك بالخرب وليس يف بيت النابغة دليل على أنه أراد بالح

 المروي عن زرقاء اليمامة أهنا نظرت إلى قطا فقالت:

ـــــا ـــــا َلنَ ـــــَت َذا اْلَقَط ـــــا َلْي  َي

 

ـــــــهْ  ـــــــِفِه َمَع ـــــــَل نِْص  َومِْث

 
 إَِلــــــــى َقَطــــــــاِة َأْهلِنَــــــــا

 

ـــــــهْ  ـــــــا مِاَئ ـــــــا َقًط  إَِذْن َلنَ

 
 وقد روي أهنا قالت:

ـــــــهْ  ـــــــاَم لَِي ـــــــَت اْلَحَم  َلْي

 

ــــــــــــهْ  ــــــــــــى َحَماَمتَِي  إَِل

 
ــــــــــــهْ  ــــــــــــَفُه َقِدَي  َونِْص

 

 َتــــــــمَّ اْلَحَمــــــــاُم مَِيــــــــهْ 

 
قال: وقوله: )احكم بحكم فتاة الحي( أي: أصب يف أمري كإصابة فتاة 

الحي، فهو من الحكم الذي يراد به الحكمة ال من الحكم الذي يراد به 

ُه َواْسَتَوى آَتْينَاُه ُحْكمً القضاء. قال اهلل تعالى:  ا َبَلَغ َأُشدَّ ا َوِعْلًما ﴿َوَلمَّ

 أي: حكمة. [33]القصص: من اآلية﴾

قال: وكان األصمعي يروي شراع بالشين المعجمة، يريد التي شرعت يف 

 الماء. وروى غيره سراع السين المهملة. الثمد: الماء القليل. انتهى.
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وكان عدة الحمام الذي رأته ستًّا وستين، فتمنت أن يكون لها هذا الحمام 

ة وثالثون، ومجموع ذلك تسع وتسعون، إذا ضم إلى ومثل نصفه وهو ثالث

 حمامتها كان مائة.

قال الجاحظ: القطاة مليحة المشي مقاربة الخطو، وقد يشبه مشية المرأة 

 بمشية القطا. قال الشاعر يصف نسوة:

ًدا َ َقطــا البِطــاح َتــأوُّ
 َيْمِشــيَن َمشــي

 

 ُخمَص الُبطوِن َرواجـَح األْكفـالِ  

 
 هو أصد  من قطاة، وأهدى من قطاة. قال: وتقول العرب:

قال ابن َفر: إنما قالت العرب )هو أهدى من قطاة( وجعلوه مثاًل سائًرا 

وترتك بيضها يف  -وهو األرض الجماد  -ألن القطاة ترتك فراخها بالعراء 

ثم تطلب  -وهو الموضع الذي تحفضه بصدرها وتبيض فيه  -أفحوصها 

، فرتده فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الماء من مسيرة عشرة أيام وأكثر

 الشمس، ثم ترجع فال تخطي صادرة وال واردة.

قال الجاحظ: والقطاة لم ترد اسم نفسها، ولكن الناس سموها بالحروف 

التي تخرج منها، وزادوا يف ذلك أهنا على أبنية كالم العرب فجعلوها صادقة، 

 ومخربة، ومريدة.

ن الذي يصوت ويسح اسًما مما ينطق به قال: وهم يشتقون لسائر الحيوا

من الحروف، ولما هتيأ للقطاة ثالثة أحرف: قاف، وطاء، وألف، وكان ذلك 
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هو صوهتا سموها بصوهتا، ثم زعموا بعد ذلك أهنا صادقة يف تسميتها نفسها 

 قطاة.

 وقال أبوعباد النميري لحرمق النميري وكان قد اشرتى أضحية:

ــاَت فَ  ــَح الَماَم ــا َذابِ ــَل َي ــَت فِْع َعْل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــاةْ   اْلُحَف

 

َأَما َرِحْمَت مَِن الَمـْوِت َيـا ُحْرُمـَق 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــاتِي  َش

 

سمى الشاة بالمامات اشتقاًقا لها من صوهتا،واشتقوا للعقعق من صوته 

 هذا االسم، واشتقوا لذكر القمري سا  حر من صوته.

 قال الجاحظ: قال الشاعر يصف قطاة:

ــْوَف أَ  ــإِن ي َس ــاُة َف ــا اْلَقَط ــاَأمَّ  ْنَعُتَه

 

 َنْعًتا ُيَوافِـُق َقـْولِي َبْعـَض َمـا فِيَهـا

 
اُء َمْخُطوَطُة فِـي ِرِشـَها َطـَرُ    َسكَّ

 

ــا  ــْدُر َخَوافِيَه ــا ُك ــْهُب َقَواِدُمه  ُص

 
 الورشان:

الثامن: الورشان: بالشين المعجمة، وجمعه وراشين، كسرحان 

للطائر  وسراحين، ويجمع أيًضا على ورشان بكسر الواو، ككروان جمع

المعروف. والورشان ذكر القمري واسمه سا  حر أيًضا، وهذا يف الحقيقة 

 راجع إلى نوع واحد.

 القبج:

التاسع: القبج: بفتح القاف وبالباء الموحدة الساكنة، وبالجيم يف آخره، 

 اسم جنس، واحده قبجة للذكر واألنثى كبطة وبط.
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 الحجل:

يم، وهو إناث القبج، قال العاشر: الحجل: بفتح الحاء المهملة والج

أبوحاتم: الواحدة حجلة، وصوهتا و  و ، وهي تقطقط. والنجدي من 

الحجل أخضر مثل البقل، أحمر الرجلين. والتهامي من الحجل فيه بياض 

وخضرة. وقال الطايفي: الحجلة طائر وردي أحمر الرجلين والمنقار، أسفع 

عقوب. والذكر أحسن من الخدين، تحت جناحه يف جنبه مثل ما يف جناح الي

األنثى، ويقال للذكر القوقل، ولألنثى قعيطة. قال أبوحاتم: والحجلة مثل 

صغار القبج. قال أبوحاتم: والكروان هو الحجل، وسيأيت بسطه إن شاء اهلل 

 تعالى يف حرف الكاف.

 اليعقوب:

الحادي عشر: اليعقوب: بفتح الياء المثناة تحت، وبالياء الموحدة يف 

قال يف الكفاية: هو ذكر الحجل. وذكره الجوهري أيًضا وزاد فقال: إنه آخره. 

مصروف وإن كان يف أوله زيادة ألنه ليس فيه علة أخرى بخالف يعقوب إذا 

 كان علًما انتهى.

واليعقوب، والحجل، والقبج راجع إلى نوع واحد. واليعقوب يوصف 

 بكثرة العدو وشدته. قال الشاعر:

 ذي َمجـُد َعواِقُبـهُ َأودى الَشباُب الَّ 

 

ـــيِب  ـــّذاِت لِلش ـــذُّ َوال َل ـــِه َنَل  في
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ــهُ   َوّلــى َحثيًثــا َوَهــذا الَشــيُب َيطُلُب

 

 َلـو كــاَن ُيدِرُكـُه َركــُض الَيعاقيــِب 

 
والمراد باليعاقيب ذكور القبج. وقال بعضهم: اليعقوب هنا هو العقاب. 

 وأنشد:

ـــةً  ـــَراِهيَم َعاِقَب ْب ـــَرْكَن إِلِ ـــا َت  َيْوًم

 

ـــرَّ  ـــِب َم ـــِه َواْلَيَعاِقي ـــوِر َعَلْي  النُُّس

 
قال: ألن اليعاقيب ال تنزل على الموتى، والمشهور األول. وقد ذكر 

الرافعي يف الحج أنه يجب الجزاء بقتل المتولد بين الدجاج واليعقوب، 

والتناسل ال يقع بين الدجاج والعقاب، وإنما يقع بين حيوانين بينهما تشاكل 

مار الوحشي واألهلي، والظبي والشاة، إذا عرف هذا وتقارب يف الخلق كالح

فالمراد بالحجل الدجاج الربي، وهو يف الشكل واللون قريب من الدجاج 

اإلنسي، يسكن يف الغالب سواحل البحر، وهو كثير ببالد المغرب، يأوي 

 مواضع الظرفا ويبيض فيها.

يسة قال الجاحظ: ويخرج فراخه كذلك فراخ الطاوس، والبط الصيني ك

 كاسية كفراخ الدجاج يلتقط الحب من ساعتها.

 : اليعقوب ذكر القبج والقطا. الكايف وقال أبوجعفر النحاس يف

: قال الطايفي: اليعقوب طائر أغرب أسود  كتاب الطير وقال أبوحاتم يف

الخدين واللحي األسفل، أحمر الرجلين والمنقار، ما تحت جناحه يشبه 
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وب ذكر القبجة، والقبجة فارسي معرب، العصب. قال أبوحاتم: اليعق

 وصوته ققا ققا، ويقهقه اليعقوب ويلقط لألوالد يطعمها.

 الدّراج:

:  الكفاية الثاين عشر: الدراج، وقد ذكر الحاجظ أنه من الحمام. قال يف

إصالح  وابن السكيت يف، الصحاح والحيقطان ذكر الدراج. قال اجوهري يف

سود باطن الجناحين وَاهرهما، على خلقة : الدرجة طائر أغرب، أ المنطق

راريج ُدَرجرج.  القطاة، إال أهنا ألطف. ونقل ابن قتيبة عن سيبويه أن واحد الدَّ

قال: وقال غيره: دروج ولم يعرب الجوهري وابن السكيت للمفرد إال بلفظ 

 الدرجة.

قال الجاحظ: الدراج من الخلق الذي ال يسمن بل يعظم، فإن عظم لم 

 حم.يحمل الل

 الزاغي، والورداين، والشفنين:

 الثالث، والرابع، والخامس عشر: الزاغي، والورداين، والشفنين:

والزاغي بزاي وغين معجمة، والورداين بالراء المهملة، والشفنين بكسر 

 الشين المعجمة المشددة.
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قال الجاحظ: الزغي متولد بين الحمام والورشان، وهو كثير النسل، 

فضيلة وعظم يف البدن والفرخ، وله يف الهديل والقرقرة ما  ويطول عمره، وله

 ليس ألبويه حتى صار ذلك سبًبا للزيادة من ثمنه، وعلة الحرص على اتخاذه.

قال: والورداين أيًضا نوع مشرتك مركب بين نوعين، وله غرابة لون 

 وَرافة قد.

 الوراشين:

لورداين. قال: قال: والوراشين تتسافد وتتالقح فيجيء منها الزاغي وا

وزعم بعض األطباء أن الشفنين إذا هلكت امرأته لم يتزوج، وكذا ذكر ابن 

فقالك إن الشفنين ال يعرف غير زوجته، فإن ماتت  إيقاظ الوسنان الجوزي يف

 لم يتزوج أبًدا، وكذلك األنثى، والدجاجة مع أي ديك كان.

 الطوراين:

مام. قال أبوحاتم: وأهل وأما الطوراين فذكر الجاحظ أنه من أنواع الح

األمصار يقولون طوارين وهو خطأ، وإنما هو كراين، وهو الحمام الوحشي، 

وكذلك أعرابي طراين أَن األصل فيه من طرا علينا الطاري إذا جاء من حيث 

ال يدري. قال أبوحاتم: ويقال هدهد الحمام إذا صوت هدهده، ويقال 

 للواحد الهداهد. قال الشاعر:

َمـــاُة َجنَاَحـــهُ  َكَهَداِهـــدٍ   َكَســـَر الرُّ

 

ِريــِق َهـــِدياَل   َيــْدُعو بَِقاِرَعـــِة الطَّ
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وجمع الُهداهد الَهداهد بفتح الهاء األولى، والهديل صوته، ويقال الذكر 

 ويقال فرخه.

: يقال للواحد من الحمام ذكًرا كان أو أنثى  الكامل قال المربد يف فائدة:

إذا كان ذكًرا قلت هذا حمامة، أو أنثى حمامة، والجمع الحمام والحمامات، ف

قلتك هذه حمامة، يفر  باسم اإلشارة، كما تقول يف بقرة للذكر واألنثى، 

وكذا بطة، ودجاجة، وحية لهما، وقد بقيت من الحمام تتمات وبقايا أحكام. 

 ها
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 جزاء الصيد يف الحرم وللمحرم

 قال رحمه اهلل:

اِة ُيْفـَدى َأْكُلـُه لِلمُ  -53  ْحـِرمِ بِالشَّ

 

ــَرمِ   ــي اْلَح ــْب فِ ــاَلِل إِْن ُيِص  َولِْلَح

 الشرح: 

أشار إلى ما ذكرناه آنفا من أن حله أخذ من كونه صيد ورتب على من 

 صاده جزاء الصيد والذي يلزمه الجزاء صنفان:

 األول: من صاد هذه الطيور يف الحرم.

 الثاين: من صاد هذه األنواع من الطيور وهو محرم.

ِذيَن آَمنُوا ا قول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: واألصل يف هذ َها الَّ ﴿َيا َأيُّ

ْيِد َتنَاُلُه َأْيِديُكْم َوِرَماُحُكْم لَِيْعَلَم اهلُل َمْن َيَخاُفُه  َن الصَّ
ٍء مِ

ْ
َلَيْبُلَونَُّكُم اهلُل بَِشي

ِذيَن آَمنُوا اَل َتْقُتُلوا بِاْلَغْيِب َفَمِن اْعَتَدى َبْعَد َذلَِك َفَلُه َعَذاُب َألِيُم * َيا َأيُّهَ  ا الَّ

ًدا َفَجَزاُء مِْثُل َما َقَتَل مَِن النََّعِم َيْحُكُم  نُْكْم ُمَتَعم 
ْيَد َوَأْنُتْم ُحُرُم َوَمْن َقَتَلُه مِ الصَّ

اَرُة َطَعاُم َمَساِكيَن َأْو َعْدُل  َذلَِك بِِه َذَوا َعْدٍل مِنُْكْم َهْدًيا َبالَِغ اْلَكْعَبِة َأْو َكفَّ

ا َسَلَف َوَمْن َعاَد َفَينَْتِقُم اهلُل مِنُْه َواهلُل َعِزيُز  ِصَياًما لَِيُذوَ  َوَباَل َأْمِرِه َعَفا اهلُل َعمَّ

 [.25 -23]المائدة: ُذو اْنتَِقاٍم﴾
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وناسب أن أذكر هنا قول أهل التفسير على معاين هذه اآليات فرأيت أن 

 أذكر ما قرره القرطبي يف تفسيره:

 (: حيث ذكر فيه مسائل فقال: 773-6/977ل )قا

ْيَد﴾منها: َقْوُلُه َتَعاَلى:  وَح،  ﴿اَل َتْقُتُلوا الصَّ اْلَقْتُل ُهَو ُكلُّ فِْعٍل ُيِفيُت الرُّ

َم اهلُل َتَعاَلى َعَلى  ْضُخ َوِشْبُهُه، َفَحرَّ ْبُح َواْلَخنُْق َوالرَّ نَْها النَّْحُر َوالذَّ
َوُهَو َأْنَواُع: مِ

وِح.المُ  ْعٍل َيُكوُن ُمِفيًتا لِلرُّ
ْيِد ُكلَّ فِ  ْحِرِم فِي الصَّ

ومنها: َمْن َقَتَل َصْيًدا َأْو َذَبَحُه َفَأَكَل مِنُْه َفَعَلْيِه َجَزاُء َواِحُد لَِقْتلِِه ُدوَن َأْكلِِه، 

. َوَقاَل َأُبوَحنِيَفَة: َعَلْيِه َجَزاُء َما َأَكَل، يَ 
ُّ
افِِعي ْعنِي قيمته، وخالفه َوبِِه َقاَل الشَّ

َنَُّه َتَناَوَل الَمْيَتَة َكَما َلْو َتنَاَوَل 
ِ
ْستِْغَفاِر، أل

ِ
صاحباه فقاال: ال شي َعَلْيِه ِسَوى اال

ُة َأبِي  ْستِْغَفاُر. َوُحجَّ
ِ
َمْيَتًة ُأْخَرى، َولَِهَذا َلْو َأَكَلَها ُمْحِرُم آَخُر اَل َيْلَزُمُه إِالَّ اال

ْحَراِم، َحنِيَفَة َأنَُّه  َنَّ َقْتَلُه َكاَن مِْن َمْحُظوَراِت اإْلِ
ِ
َتَناَوَل َمْحُظوَر إِْحَرامِِه، أل

ُل بِِه إَِلى  َن اْلَقْتِل ُهَو التَّنَاُوُل، َفإَِذا َكاَن َما ُيَتَوصَّ
َوَمْعُلوُم َأنَّ الَمْقُصوَد مِ

 َفَما ُهَو الَمْقُصوُد َكاَن َأْوَلى. ُموِجًبا َعَلْيِه اْلَجَزاءُ  -َمْحُظوُر إِْحَراُمهُ  -الَمْقُصودِ 

ْيِد، لِنَْهِي اهلل ومنها: اَل َيُجوُز ِعنَْدَنا َذْبُح الُمْحِرِم لِلصَّ
ُسْبَحاَنُه الُمْحِرَم َعْن  ِ 

ْيِد َذَكاُة، َوَتَعلََّق بِ  : َذْبُح الُمْحِرِم لِلصَّ ُّ
افِِعي َأنَُّه َقْتلِِه، َوبِِه َقاَل َأُبوَحنِيَفَة. َوَقاَل الشَّ

ِه َوُهَو اأْلَْنَعاُم، َفَأَفاَد  َذْبُح َصَدَر مِْن َأْهلِِه َوُهَو الُمْسِلُم، ُمَضاُف إَِلى َمَحل 

َمْقُصوَدُه مِْن ِحل  اأْلَْكِل، َأْصُلُه َذْبُح اْلَحاَلِل. ُقْلَنا: َقْوُلُكْم َذْبُح َصَدَر مِْن َأْهلِِه 
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ْيِد، إذ األهلية ال تستفاد َعْقاًل، َوإِنََّما ُيِفيُدَها  َفالُمْحِرُم َلْيَس بَِأْهٍل لَِذْبِح  الصَّ

ْبِح، َوالُمْحِرُم  ْبِح، َأْو بِنَْفِيَها َوَذلَِك بَِنْهِيِه َعِن الذَّ ْرُع، َوَذلَِك بِإِْذنِِه فِي الذَّ الشَّ

ْيِد، لَِقْولِِه:  ِ َعْن َذْبِح الصَّ
ْيَد﴾َمنِْهي يَُّة بِالنَّْهِي. َفَقِد  ﴿اَل َتْقُتُلوا الصَّ

اْنَتَفِت اأْلَْهلِ

ْيَد اَل َيِحلُّ َلُه  َفْقَنا َعَلى َأنَّ الُمْحِرَم إَِذا َذَبَح الصَّ َوَقْوُلُكْم َأَفاَد َمْقُصوَدُه َفَقِد اتَّ

ْبُح اَل ُيِفيُد اْلِحلَّ  ابِِح َفَأْوَلى َأْكُلُه، َوإِنََّما َيْأُكُل مِنُْه َغْيُرُه ِعنَْدُكْم، َفإَِذا َكاَن الذَّ لِلذَّ

ِه، َفاَل َيِصحُّ َأْن َيْثُبَت 
َنَّ اْلَفْرَع َتَبُع لأِْلَْصِل فِي َأْحَكامِ

ِ
َوَأْحَرى َأالَّ ُيِفيَدُه لَِغْيِرِه، أل

َْصلِِه.
ِ
 َلُه َما اَل َيْثُبُت أل

ْن َصْيِد اْلَبر  َوَتخْ 
َباِع مِ ي ُخُروِج الس 

ِصيِصَها مِنُْه، ومنها: اْخَتَلَف اْلُعَلَماُء فِ

ْبِع َوَما  ْثُل اْلِهر  َوالثَّْعَلِب َوالضَّ
َباِع مِ فقال مالك: كل شي اَل َيْعُدو مَِن الس 

َئاِب اَل َأَرى َأْن  َأْشَبَهَها َفاَل َيْقُتُلُه الُمْحِرُم، َوإِْن َقَتَلُه َفَداُه. َقاَل: َوِصَغاُر الذ 

 مِْثُل فَِراِخ اْلِغْرَباِن. َواَل َبْأَس بَِقْتِل ُكل  َما َيْقُتَلَها الُمْحِرُم، َفإِْن َقَتلَ 
َ
َها َفَداَها، َوِهي

ْئِب َوالنَِّمِر َواْلَفْهِد، َوَكَذلَِك اَل  َعَدا َعَلى النَّاِس فِي اأْلَْغَلِب، مِْثِل اأْلََسِد َوالذ 

اْلُغَراِب َواْلِحَدَأِة. َقاَل إِْسَماِعيُل: َبْأَس َعَلْيِه بَِقْتِل اْلَحيَّاِت َواْلَعَقاِرِب َواْلَفْأَرِة وَ 

اَلُم:   «َخْمُس َفَواِسُق ُيْقَتْلَن فِي اْلِحل  َوالَحَرمِ »إِنََّما َذلَِك لَِقْولِِه َعَلْيِه السَّ

َنَّ اْلَفاِسَق َفاِعُل لِْلِفْسِق،
ِ
؛ أل اًقا، َوَوَصَفُهنَّ بَِأْفَعالِِهنَّ اُهنَّ ُفسَّ  اْلَحِديَث، َفَسمَّ

، َوَوَصَف اْلَكْلَب بِاْلَعُقوِر َوَأْواَلُدُه اَل َتْعِقُر، َفاَل َتْدُخُل  َغاُر اَل فِْعَل َلُهنَّ َوالص 

 فِي َهَذا النَّْعِت. 
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ا َيْعُظُم َضَرُرُه َعَلى النَّاِس. َقاَل:  َقاَل اْلَقاِضي إِْسَماِعيُل: اْلَكْلُب اْلَعُقوُر مِمَّ

َنَُّه ُيَخاُف مِنُْهَما، َوَكَذلَِك اْلِحَدَأُة َواْلُغَراُب، َومِْن َذلَِك اْلَحيَُّة وَ 
ِ
اْلَعْقَرُب، أل

َنَُّهَما َيْخَطَفاِن اللَّْحَم مِْن َأْيِدي النَّاِس. َقاَل اْبُن ُبَكْيٍر: إِنََّما ُأِذَن فِي َقْتِل 
ِ
أل

َنََّها َذاُت ُحَمٍة، َوفِي اْلَفْأَرِة لَِقْرِضَها ا
ِ
َذْيِن بِِهَما اْلَعْقَرِب؛ أل َقاَء َواْلِحَذاَء اللَّ لس 

لُِوُقوِعِه َعَلى الظَّْهِر َوَنْقبِِه َعْن ُلُحومَِها، َوَقْد ُرِوَي  ِقَواُم الُمَسافِِر. ويف الغراب

َعْن َمالٍِك َأنَُّه َقاَل: اَل يقتل الغراب وال الحدأة إال أن يضرا. قال القاضي 

ه بعضهم بالحية والعقرب، قال: ولوال إسماعيل: واختلف يف الزنبور، فشبه

أن الزنبور ال يبتدئ لكان أغلظ على الناس من الحية والعقرب، ولكنه ليس 

يف طبعه من العداء ما يف الحية والعقرب، وإنما يحمي الزنبور إذا أوذي. قال: 

فإذا عرض الزنبور الحد فدفعه عن نفسه لم يكن عليه شي يف قتله، وثبت عن 

ب إباحة قتل الزنبور. وقال مالك: ُيْطِعُم َقاتُِلُه َشْيًئا، َوَكَذلَِك بن الخطا عمر

َباَب َوالنَّْمَل َوَنْحَوُه. َوَقاَل َأْصَحاُب  َقاَل َمالُِك فِيَمْن َقَتَل اْلُبْرُغوَث َوالذُّ

َها. َوَقاَل َأُبوَحنِيَفَة: اَل َيْقُتُل الُمْحرِ  ُم مَِن الرأي: ال شي َعَلى َقاتِِل َهِذِه ُكل 

ًة، َسَواُء اْبَتَدآُه َأِو اْبَتَدَأُهَما، َوإِْن َقَتَل  ْئَب َخاصَّ َباِع إِالَّ اْلَكْلَب اْلَعُقوَر َوالذ  الس 

َباِع َفَقَتَلُه َفاَل شي عليه،  َباِع َفَداُه. َقاَل: َفإِِن اْبَتَدَأُه َغْيُرُهَما مَِن الس  َن الس 
َغْيَرُه مِ

ِه فِي َقْتِل اْلَحيَِّة َواْلَعْقَرِب َواْلُغَراِب َواْلِحَدَأِة، َهِذِه ُجْمَلُة َقْوِل قال: وال شي َعَليْ 

وا  ُّ َوالثَّْوِريُّ َواْلَحَسُن، َواْحَتجُّ
َأبِي َحنِيَفَة َوَأْصَحابِِه إِالَّ ُزَفَر، َوبِِه َقاَل اأْلَْوَزاِعي

 َخصَّ دواب بَِأْعَيانَِها َوَأرْ 
َّ
َخَص لِلُمْحِرِم فِي َقْتلَِها مِْن َأْجِل َضَرِرَها، بَِأنَّ النَّبِي
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َفاَل َوْجَه َأْن ُيَزاَد َعَلْيَها إِالَّ أن يجمعوا على شي َفَيْدُخُل فِي َمْعَناَها. ُقْلُت: 

ِة اْلَكْيِل، َواَل َيْحِمُل الس   ْن َأبِي َحنِيَفَة َيْحِمُل التَُّراَب َعَلى اْلُبر  بِِعلَّ
َباَع اْلَعَجُب مِ

ِة اْلِفْسِق َواْلَعْقِر، َكَما َفَعَل َمالُِك والشافعي رحمهما  اْلَعاِدَيَة َعَلى اْلَكْلِب بِِعلَّ

ْئُب َوْحَدُه، َوَمْن َقَتَل َغْيَرُه َوُهَو  اهلل! وقال زفر ابن اْلُهَذْيِل: اَل ُيْقَتُل إِالَّ الذ 

َنَُّه َعْجَماُء َفَكاَن فِْعُلُه َهَدًرا، ُمْحِرُم َفَعَلْيِه اْلِفْدَيُة، َسَواُء اْبَتَدأَ 
ِ
ُه َأْو َلْم َيْبَتِدْئُه، أل

: ُكلُّ َما اَل ُيْؤَكُل َلْحُمُه َفلِلُمْحِرِم 
ُّ
افِِعي َوَهَذا َرِد لِْلَحِديِث َوُمَخاَلَفُة َلُه. َوَقاَل الشَّ

ْئِب َأْن َيْقُتَلُه، َوِصَغاُر َذلَِك َوِكَباُرُه َسَواُء، إاِلَّ الس   ُد َبْيَن الذ  ْمَع َوُهَو الُمَتَول 

َخَمِة َواْلَخنَافِِس َواْلِقْرَداِن َواْلَحَلِم وما ال يؤكل  ي الرَّ
ْبِع، َقاَل: َوَلْيَس فِ َوالضَّ

ْيِد، لَِقْولِِه َتَعاَلى:  َنَّ َهَذا َلْيَس مَِن الصَّ
ِ
َم َعَلْيُكْم َصْيُد اْلَبر  لحمه شي، أل ﴿َوُحر 

َم َعَلْيِهْم َما َكاَن َلُهْم َقْبَل  [26]المائدة: ْم ُحُرًما﴾َما ُدْمتُ  فدل أن الصيد الَِّذي ُحر 

بِيُع، َفإِْن ِقيَل: َفلَِم ُتْفَدى  ُّ َوالرَّ
ْحَراِم َحاَلاًل، َحَكى َعنُْه َهِذِه اْلُجْمَلَة الُمَزنِي اإْلِ

 ُتْؤِذي َواَل ُتْؤَكُل؟ ِقيَل َلُه: لَ 
َ
ْعُر اْلَقْمَلُة َوِهي ْيَس ُتْفَدى إِالَّ َعَلى َما ُيْفَدى بِِه الشَّ

َنَّ فِي َطْرِح اْلَقْمَلِة إَِماَطَة اأْلََذى َعْن َنْفِسِه إَِذا 
ِ
ْفُر َوُلْبُس َما َلْيَس َلُه ُلْبُسُه، أل َوالظُّ

ا إِذَ  َهَرْت َفُقتَِلْت َفإِنََّها َكاَنْت فِي َرْأِسِه َولِْحَيتِِه، َفَكَأنَُّه َأَماَط َبْعَض َشْعِرِه، َفَأمَّ ََ ا 

، َقاَلُه َأُبوُعَمَر. 
 
افِِعي  اَل ُتْؤِذي. َوَقْوُل َأبِي َثْوٍر فِي َهَذا اْلَباِب َكَقْوِل الشَّ

ُة َعِن اْبِن ُعَمَر َأنَّ َرُسوَل اهلل ومنها: َرَوى اأْلَِئمَّ
َواب  »َقاَل:   ِ  َن الدَّ

َخْمُس مِ

ِهنَّ ُجنَاُح اْلُغَراُب َواْلِحَدَأُة َواْلَعْقَرُب َواْلَفْأَرُة  َلْيَس َعَلى الُمْحِرِم فِي
َقْتلِ

، َوبِِه َقاَل َأْحَمُد َوإِْسَحاُ . َوفِي ِكَتاِب «َواْلَكْلُب اْلَعُقورُ  . اللَّْفُظ لِْلُبَخاِري 



 جزاء الصيد يف الحرم وللمحرم

 

313 

 
  صلى اهلل عليه وسلم َأنَُّه َقاَل: 

َفَواِسُق َخْمُس »ُمْسلٍِم َعْن َعاِئَشُة َعِن النَّبِي

ي اْلِحل  َوالَحَرِم الَحيَُّة َواْلُغَراُب اأْلَْبَقُع َواْلَفْأَرُة َواْلَكْلُب اْلَعُقوُر 
ُيْقَتْلَن فِ

، َوبِِه َقاَلْت َطاِئَفُة مِْن َأْهِل اْلِعْلِم َقاُلوا: اَل ُيْقَتُل مَِن اْلِغْرَباِن إِالَّ اأْلَْبَقُع «َوالُحَديَّا

َنَّهُ 
ِ
ًة؛ أل َتْقِييُد ُمْطَلُق. َوفِي ِكَتاِب َأبِي َداُوَد َعْن َأبِي َسِعيٍد اْلُخْدِري  َعِن  َخاصَّ

 صلى اهلل عليه وسلم: 
 
، َوبِِه َقاَل ُمَجاِهُد. «َوَيْرمِي اْلُغَراَب َواَل َيْقُتُلهُ »النَّبِي

َأْعَلُم. َوِعنَْد َأبِي َداُوَد َوُجْمُهوُر اْلُعَلَماِء َعَلى اْلَقْوِل بَِحِديِث اْبِن ُعَمَر، َواهلُل 

ِة. ُبُع اْلَعاِدي، َوَهَذا َتنْبِيُه َعَلى اْلِعلَّ : َوالسَّ ِذي 
 َوالت ْرمِ

ةَ ومنها:    -َحَرُم الَمَكاِن َحَرَماِن، َحَرُم الَمِدينَِة َوَحَرُم َمكَّ
ُّ
افِِعي َوَزاَد الشَّ

َواَل َصْيُد َصْيِدِه، َوَمْن َفَعَل َذلَِك َفاَل الطَّاِئَف، َفاَل َيُجوُز ِعنَْدُه َقْطُع َشَجِرِه، 

ا َحَرُم   َجَزاَء َعَلْيِه َفَأمَّ

َة، َفإِْن  َجِر َكَحَرِم َمكَّ ََحٍد َواَل َقْطُع الشَّ
ِ
ْصطَِياُد أل

ِ
الَمِدينَِة َفاَل َيُجوُز فِيِه اال

 وَ 
 
افِِعي َأْصَحابِِهَما. َوَقاَل اْبُن َأبِي َفَعَل َأِثَم َواَل َجَزاَء َعَلْيِه ِعنَْد َمالٍِك َوالشَّ

. َوَقاَل 
 
افِِعي ِذْئٍب: َعَلْيِه اْلَجَزاُء. َوَقاَل َسْعُد: َجَزاُؤُه َأْخُذ َسَلبُِه، َوُرِوَي َعِن الشَّ

ٍم، َوَكَذلَِك َقْطُع َشَجِرَها. َواْحَتجَّ َلُه َبْعُض َمْن  َأُبوَحنِيَفَة: َصْيُد الَمِدينَِة َغْيُر ُمَحرَّ

  َأنَُّه َقاَل: َمْن َوَجْدُتُموُه  َذَهَب َمْذَهَبُه بَِحِديِث َسْعدِ 
ْبِن َأبِي َوقَّاٍص َعِن النَّبِي

َيِصيُد فِي ُحُدوِد الَمِديَنِة َأْو َيْقَطُع َشَجَرَها َفُخُذوا َسَلَبُه. َوَأَخَذ َسْعُد َسَلَب َمْن 

َفَق اْلُفَقَها ُء َعَلى َأنَُّه اَل ُيْؤَخُذ َسَلُب َمْن َصاَد فِي َفَعَل َذلَِك. َقاَل: َوَقِد اتَّ

الَمِدينَِة، َفَدلَّ َذلَِك َعَلى َأنَُّه َمنُْسوُخ. َواْحَتجَّ َلُهِم الطََّحاِويُّ َأْيًضا بَِحِديِث 
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يِه. َأمَّ  -ما فعل النفير، َفَلْم ُينْكِْر َصْيَدُه َوإِْمَساَكهُ  -َأَنسٍ 
َة فِ ُه اَل ُحجَّ ا َوَهَذا ُكلُّ

َلِب َما  ، ولو صح لم يكن يف نسخ أحد السَّ ُل َفَلْيَس بِاْلَقِوي  اْلَحِديُث اأْلَوَّ

ْنَيا.  ُيْسِقُط َما َصحَّ مِْن َتْحِريِم الَمِدينَِة، َفَكْم مِْن ُمْحِرٍم َلْيَس َعَلْيِه ُعُقوَبُة فِي الدُّ

ا اْلَحِديُث الثَّانِي َفَيُجوُز َأْن َيُكوَن َصْيدُ  فِي َغْيِر اْلَحَرِم. َوَكَذلَِك َحِديُث  َوَأمَّ

َوْحُش َفإَِذا َخَرَج َلِعَب َواْشَتدَّ َوَأْقَبَل َوَأْدَبَر، َفإَِذا  ِ َعاِئَشَة، َأنَُّه َكاَن لَِرُسوِل اهلل

َأَحسَّ بَِرُسوِل اهلل
ْم َما َرَواُه َرَبَض، َفَلْم َيَتَرْمَرْم َكَراِهَيَة َأْن ُيْؤِذَيُه. َوَدلِيُلنَا َعَلْيهِ  ِ 

َباَء  َمالُِك َعِن اْبِن ِشَهاٍب َعْن َسِعيدِ  ْبِن الُمَسيَِّب َأنَّ َأَبا ُهَرْيَرَة َقاَل: َلْو َرَأْيُت الظ 

َتْرَتُع بِالَمِدينَِة َما َذَعْرُتَها، َقاَل َرُسوُل اهلل صلى اهلل عليه وسلم: َما َبْيَن اَلَبَتْيَها 

ْيِد فِي َحَرِم َحَراُم َفَقْوُل َأبِي هُ  َرْيَرَة َما َذَعْرُتَها َدلِيُل َعَلى َأنَُّه اَل َيُجوُز َتْرِويُع الصَّ

َة. َوَكَذلَِك َنْزُع َزْيدِ  ْبِن َثابٍِت  الَمِدينَِة، َكَما اَل َيُجوُز َتْرِويُعُه فِي َحَرِم َمكَّ

َصاَدُه بِالَمِدينَِة، َدلِيُل َعَلى  ْبِن َسْعٍد َكانَ  مِْن َيِد ُشَرْحبِيَل  -َوُهَو َطاِئُر  -النَُّهَس 

َحاَبَة َفِهُموا ُمَراَد َرُسوِل اهلل َأنَّ الصَّ
فِي َتْحِريِم َصْيِد الَمِدينَِة، َفَلْم ُيِجيُزوا فِيَها  ِ 

ِحيِح:  ْصِطَياَد َواَل َتَملَُّك َما ُيْصَطاُد. َوُمَتَعلَُّق اْبِن َأبِي ِذْئٍب َقْوُلُه فِي الصَّ
ِ
اال

َة َومِْثَلُه َمَعُه  اللُهمَّ  َم بِِه َمكَّ ُم الَمِدينََة مِْثَل َما َحرَّ َة َوإِن ي ُأَحر  َم َمكَّ إِنَّ إِْبَراِهيَم َحرَّ

ْصطَِياِد 
ِ
َم َمنَْع اال َنَُّه َحرَّ

ِ
ُر َصْيُدَها َوأل اَل ُيْخَتَلى َخاَلَها َواَل ُيْعَضُد َشَجُرَها َواَل ُينَفَّ

َة. فِيِه َفَتَعلََّق اْلجَ   َزاُء بِِه َكَحَرِم َمكَّ
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اِب: وهذا قول أقيس عندي َعَلى ُأُصولِنَا، اَل ِسيََّما  َقاَل اْلَقاِضي َعْبُداْلَوهَّ

اَلِة  َن الصَّ
اَلَة فِيَها َأْفَضُل مِ َة، َوَأنَّ الصَّ َأنَّ الَمِديَنَة ِعنَْد َأْصَحابِنَا َأْفَضُل مِْن َمكَّ

 فِي َأالَّ ُيْحَكَم َعَلْيِه بَِجَزاٍء فِي الَمْسِجِد اْلَحَراِم. وَ 
 
افِِعي ِة َمالٍِك َوالشَّ ْن ُحجَّ

مِ

  -َواَل َأْخِذ َسَلٍب 
 
افِِعي ِحيِح:  -فِي الَمْشُهوِر مِْن َقْوِل الشَّ ي الصَّ

ُعُموُم َقْولِِه فِ

ْو آَوى ُمْحِدًثا َفَعَلْيِه الَمِدينَُة َحَرُم َما َبْيَن َعْيٍر إَِلى َثْوٍر َفَمْن َأْحَدَث فِيَها َحَدًثا أَ 

َوالَماَلِئَكِة َوالنَّاِس َأْجَمِعيَن اَل َيْقَبُل اهلُل مِنُْه َيْوَم اْلِقَياَمِة َصْرًفا َواَل  ِ َلْعَنُة اهلل

ا َما ُذِكَر َعْن َسْعٍد َفَذلَِك  اَرًة. َوَأمَّ ِديَد َوَلْم َيْذُكْر َكفَّ َعْداًل َفَأْرَسَل اْلَوِعيَد الشَّ

ِحيِح َأنَُّه َرِكَب إَِلى َقْصِرِه مَ  ْذَهُب َلُه َمْخُصوُص بِِه، لَِما ُرِوَي َعنُْه فِي الصَّ

ا َرَجَع َسْعُد َجاَءُه  -َأْو َيْخبُِطهُ  -بِاْلَعِقيِق، َفَوَجَد َعْبًدا َيْقَطُع َشَجًرا َفَسَلَبُه، َفَلمَّ

مِِهْم َأْو َعَلْيِهْم َما َأَخَذ مِْن ُغاَلمِِهْم، َفَقاَل: َأْهُل اْلَعْبِد َفَكلَُّموُه َأْن َيُردَّ َعَلى ُغاَل 

َلنِيِه َرُسوِل اهلل ِ َمَعاَذ اهلل َأْن َأُردَّ َشْيًئا َنفَّ
صلى اهلل عليه وسلم َوَأبِي َأْن َيُردَّ  ِ 

اِهُرُه اْلُخُصوُص. َواهلُل َأْعَلُم. ََ َلنِيِه(   َعَلْيِهْم، َفَقْوُلُه: )َنفَّ

ًدا﴾َتَعاَلى:  ومنها: َقْوُلهُ  نُْكْم ُمَتَعم 
َد  ﴿َوَمْن َقَتَلُه مِ َذَكَر اهلُل ُسْبَحاَنُه الُمَتَعم 

ِء َمَع اْلِعْلِم 
ْ
ي ُد ُهَنا ُهَو اْلَقاِصُد لِلشَّ ، َوالُمَتَعم  َ

َوَلْم َيْذُكِر الُمْخِطَد َوالنَّاِسي

ْحَراِم. َوالُمْخطُِد ُهَو الَِّذي َيْقِصُد َشْيًئا فَ  ُيِصيُب َصْيًدا، َوالنَّاِسي ُهَو الَِّذي بِاإْلِ

ْيَد َواَل َيْذُكُر إِْحَراَمُه. َواْخَتَلَف اْلُعَلَماُء فِي َذلَِك َعَلى َخْمَسِة َأْقَواٍل:  ُد الصَّ َيَتَعمَّ

ُل  ُّ َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: إِنََّما التَّْكِفيُر فِي الْ  -اأْلَوَّ
اَرُقْطنِي َعْمِد، َوإِنََّما َما َأْسنََدُه الدَّ
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ًدا( َخَرَج َعَلى اْلَغالِِب،   لَِئالَّ َيُعوُدوا. الثَّانِي: َأنَّ َقْوَلُه: )ُمَتَعم 
َغلَُّظوا فِي اْلَخَطأِ

أنه ال شي َعَلى الُمْخطِِد َوالنَّاِسي،  -َفُأْلِحَق بِِه النَّاِدُر كأصول الشريعة. الثالث

ْبُن َحنَْبٍل فِي إِْحَدى ِرَواَيَتْيِه، َوُرِوَي َعِن ابن عباس  َوبِِه َقاَل الطََّبِريُّ َوَأْحَمدُ 

وسعيد ابن ُجَبْيٍر، َوبِِه َقاَل َطاُوُس َوَأُبوَثْوٍر، َوُهَو َقْوُل َداُوَد. َوَتَعلََّق َأْحَمُد بَِأْن 

ْكِر، َدلَّ َعَلى َأنَّ غَ  َد بِالذ  ا َخصَّ اهلُل ُسْبَحاَنُه الُمَتَعم  ْيَرُه بِِخاَلفِِه. َوَزاَد َقاَل: َلمَّ

ابِعُ  لِيُل. الرَّ َعى َشْغَلَها َفَعَلْيِه الدَّ َأنَُّه  -بَِأْن َقاَل: اأْلَْصُل براءة الذمة فمن ادَّ

 َوالن ْسَياِن، َقاَلُه اْبُن َعبَّاٍس َوُرِوَي َعْن ُعَمَر 
ُيْحَكُم َعَلْيِه فِي اْلَعْمِد َواْلَخَطأِ

 َوَأُبوَحنِيَفَة َوَطاُوٍس َواْلَحَسِن 
ُّ
افِِعي ، َوبِِه َقاَل َمالُِك َوالشَّ ْهِري  َوإِْبَراِهيَم َوالزُّ

 َوَأْصَحاُبُهْم. 

: َوَجَب اْلَجَزاُء فِي اْلَعْمِد بِاْلُقْرآِن، َوفِي اْلَخَطأِ َوالن ْسَياِن  ْهِريُّ َقاَل الزُّ

: إِْن َكاَن ُيِري
 
نَِّة، َقاَل اْبُن اْلَعَربِي ي َوَرَدْت َعِن اْبِن َعبَّاٍس بِالسُّ

تِ نَِّة اآْلَثاَر الَّ ُد بِالسُّ

، َوَما َأْحَسَنَها ُأْسَوًة. اْلَخامُِس 
َ
ا ِهي ًدا لَِقْتلِِه َناِسًيا  -َوُعَمَر َفنِِعمَّ َأْن َيْقُتَلُه ُمَتَعم 

ْحَرامِهِ  َمْن عاَد َفَينَْتِقُم اهلُل وَ }لَِقْولِِه َتَعاَلى َبْعَد َذلَِك:  -َوُهَو َقْوُل ُمَجاِهدٍ  -إِلِ

ٍة، َقاَل: َفَدلَّ {مِنْهُ  ِل َمرَّ َوَّ
ِ
ْحَرامِِه َلَوَجَبْت َعَلْيِه اْلُعُقوَبُة أل . َقاَل: َوَلْو َكاَن َذاِكًرا إِلِ

ْحَرامِِه، َقاَل ُمَجاِهُد: َفإِْن َكاَن َذاِكًرا ًدا لَِقْتلِِه َناِسًيا إِلِ ْحَرامِِه  َعَلى َأنَُّه َأَراَد ُمَتَعم  إِلِ

َم فِي  ْرتَِكابِِه َمْحُظوَر إِْحَرامِِه، َفَبَطَل َعَلْيِه َكَما َلْو َتَكلَّ
ِ
َفَقْد َحلَّ َواَل َحجَّ َلُه ال

ِذي ُيْجِزُئُه. َوَدلِيُلنَا َعَلى  اَلِة، َأْو َأْحَدَث فِيَها، َقاَل: َوَمْن َأْخَطَأ َفَذلَِك الَّ الصَّ

َحاَنُه َأْوَجَب اْلَجَزاَء َوَلْم َيْذُكِر اْلَفَساَد، َواَل َفْرَ  َبْيَن َأْن َيُكوَن ُمَجاِهٍد َأنَّ اهلَل ُسبْ 
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اَلِة َفإِنَُّهَما ُمْخَتلَِفاِن،  َباُر اْلَحج  بِالصَّ

َذاِكًرا لإِْلِْحَراِم َأْو َناِسًيا َلُه، َواَل َيِصحُّ اْعتِ

ُه َتاِم، َوبِِه  َوَقْد ُرِوَي َعنُْه َأنَُّه اَل ُحْكَم َعَلْيهِ  ًدا، َوَيْسَتْغِفُر اهلَل، َوَحجُّ ِه ُمَتَعم 
فِي َقْتلِ

ْبِع َفَقاَل:  َّ ُسِئَل َعِن الضَّ
 َصْيدُ »َقاَل اْبُن َزْيٍد. َوَدلِيُلَنا َعَلى َداُوَد َأنَّ النَّبِي

َ
 «ِهي

ا َواَل َخَطَأ. َوَقاَل اْبُن ُبَكْيٍر َوَجَعَل فِيَها إَِذا َأَصاَبَها الُمْحِرُم َكْبًشا، َوَلْم َيُقْل َعْمدً 

ًدا﴾مِْن ُعَلَماِئَنا: َقْوُلُه ُسْبَحاَنُه:  َلْم ُيِرْد بِِه التََّجاُوَز َعِن اْلَخَطأِ، َوإِنََّما  ﴿ُمَتَعم 

ًدا﴾َأَراَد  ًدا لُِيَبي َن َأنَُّه َلْيَس َكاْبِن آَدَم الَِّذي َلْم َيْجَعْل فِي َقْتلِِه ُمتَ  ﴿ُمَتَعم  َعم 

اَرُة، َوَلْم ُيِرْد بِِه إِْسَقاَط اْلَجَزاِء فِي َقْتِل اْلَخَطأِ. َواهلُل  ْيَد فِيِه َكفَّ اَرًة، َوَأنَّ الصَّ َكفَّ

 َأْعَلُم.

َما َقَتَلُه فِي َقوْ  ومنها: ٍة ُحكَِم َعَلْيِه ُكلَّ ًة َبْعَد َمرَّ ي إِْحَرامِِه َمرَّ
ِل َفإِْن َقَتَلُه فِ

 َوَأبِي َحنِيَفَة َوَغْيِرِهْم، لَِقْوِل اهللَمالٍِك َوال
 
افِِعي ِذيَن آَمنُوا اَل َتَعاَلى:  ِ شَّ َها الَّ ﴿َيا َأيُّ

ًدا َفَجزاُء مِْثُل َما َقَتَل مَِن  نُْكْم ُمَتَعم 
ْيَد َوَأْنُتْم ُحُرُم َوَمْن َقَتَلُه مِ َتْقُتُلوا الصَّ

 َداِئمُ  [،25]المائدة:النََّعِم﴾
ُ
ُمْسَتِمِر َعَلْيِه َما َداَم ُمْحِرًما َفَمَتى َقَتَلُه َفاْلَجَزاُء  َفالنَّْهي

َتْيِن فِي  َْجِل َذلَِك اَلِزُم َلُه. َوُرِوَي َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: اَل َيْحُكُم َعَلْيِه َمرَّ
ِ
أل

ًة َواِحَدًة، َفإِْن َعاَد ثَ  ْساَلِم، َواَل َيْحُكُم َعَلْيِه إِالَّ َمرَّ
انَِيًة َفاَل َيْحُكُم َعَلْيِه، َوُيَقاُل اإْلِ

، َوبِِه َقاَل اْلَحَسُن ﴿َوَمْن عاَد َفَينَْتِقُم اهلُل مِنُْه﴾َلُه: َينَْتِقُم اهلُل مِنَْك، لَِقْولِِه َتَعاَلى: 

 وإبراهيم ومجاهد َوُشَرْيُح. 
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ِه اْلِخَطاِب َوَدلِيُلنَا َعَلْيِهْم َما َذَكْرَناُه مِْن َتَماِدي التَّْحِريِم فِ  ْحَراِم، َوَتَوجُّ ي اإْلِ

 َعَلْيِه فِي دين اإلسالم. 

فِيِه َأْرَبُع ِقَراَءاٍت،  ﴿َفَجزاُء مِْثُل َما َقَتَل مَِن النََّعِم﴾َقْوُلُه َتَعاَلى:  ومنها:

َفِة، َواْلَخَبِر مُ  ْثُل( َعَلى الص 
ْضَمُر، التَّْقِديُر )َفَجزاُء مِْثُل( بَِرْفِع َجَزاُء َوَتنِْوينِِه، َو)مِ

َفَعَلْيِه َجَزاُء ُمَماِثُل َواِجُب َأْو اَلِزُم مَِن النََّعِم. َوَهِذِه اْلِقَراَءُة َتْقَتِضي َأْن َيُكوَن 

َضاَفِة َأْي َفَعَلْيِه  ٍن َو)مِْثُل( بِاإْلِ ْفِع َغْيُر ُمَنوَّ اْلِمْثُل ُهَو اْلَجَزاَء بَِعْينِِه. َو)َجَزاُء( بِالرَّ

اُء مِْثُل َما َقَتَل، َو)مِْثُل( ُمْقَحَمُة َكَقْولَِك َأَنا ُأْكِرُم مِْثَلَك، َوَأْنَت َتْقِصُد َأَنا َجزَ 

﴿َأَوَمْن كاَن َمْيًتا َفَأْحَيْيناُه َوَجَعْلنا َلُه ُنوًرا ُأْكِرُمَك. َوَنظِيُر َهَذا َقْوُلُه َتَعاَلى: 

التَّْقِديُر َكَمْن ُهَو فِي  [،399]األنعام: فِي الظُُّلماِت﴾َيْمِشي بِِه فِي النَّاِس َكَمْن َمَثُلُه 

ُلَماِت، َوَقْوُلُه:  ُء﴾الظُّ
ْ
 أي ليس كهو شيء.  [33]الشورى: ﴿َلْيَس َكِمْثلِِه َشي

ُء اَل ُيَضاُف إَِلى 
ْ
ي َوَهِذِه اْلِقَراَءُة َتْقَتِضي َأْن َيُكوَن اْلَجَزاُء َغْيَر اْلِمْثِل، إِِذ الشَّ

: إِنََّما َيِجُب َعَلْيِه َجَزاُء الَمْقُتوِل، اَل َجَزاُء مِْثِل الَمْقُتوِل، َنْفِس  ٍّ
ِه. َوَقاَل َأُبوَعلِي

 َعَلى َما 
 
افِِعي َضاَفُة ُتوِجُب َجَزاَء اْلِمْثِل اَل َجَزاَء الَمْقُتوِل. َوُهَو َقْوُل الشَّ َواإْلِ

َزاٍء َعَلى اْلِقَراَءَتْيِن َجِميًعا. َوَقَرَأ اْلَحَسُن ِصَفُة لِجَ  ﴿مَِن النََّعِم﴾َيْأتِي. َوَقْوُلُه: 

ْفِع  ْحَمِن )َفَجزاُء( بِالرَّ َ ُلَغُة. َوَقَرَأ َعْبُدالرَّ
)مَِن النَّْعِم( بِإِْسَكاِن اْلَعْيِن َوِهي

َجَزاِء، َوالتَّنِْويِن و)مِْثَل( بِالنَّْصِب، َقاَل َأُبواْلَفْتِح: )مِْثَل( َمنُْصوَبُة بِنَْفِس الْ 

َوالَمْعنَى َأْن ُيْجَزى مِْثَل َما َقَتَل. َوَقَرَأ اْبُن َمْسُعوٍد َواأْلَْعَمُش )َفَجَزاُؤُه مِْثُل( 

اِئِد اْلَقاتِِل. ْيِد َأْو َعَلى الصَّ َهاِر )َهاٍء(، َوَيْحَتِمُل َأْن َيُعوَد َعَلى الصَّ َْ  بِإِ
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ْيِد َشْيَئاِن: دَ  ومنها: َما َن الصَّ

َواِب َوَطْيُر، َفُيْجَزى َما َكاَن مَِن ُيْجَزى مِ

وَرِة، َفِفي النََّعاَمِة َبَدَنُة، َوفِي ِحَماِر اْلَوْحِش  ي اْلِخْلَقِة َوالصُّ
َواب  بِنَِظيِرِه فِ الدَّ

. َوَأَقلُّ َما َيْجِزي عِ 
ُّ
افِِعي ْبِي َشاُة، َوبِِه َقاَل الشَّ نَْد َوَبَقَرِة اْلَوْحِش َبَقَرُة، َوفِي الظَّ

 
 
ْأِن َوالثَّنِي َن الضَّ

َن اْلَهْدِي َوَكاَن ُأْضِحيًَّة، َوَذلَِك َكاْلَجَذِع مِ
َمالٍِك َما اْسَتْيَسَر مِ

ُه  ا ِسَواُه، َوَما َلْم َيْبُلْغ َجَزاُؤُه َذلَِك َفِفيِه إِْطَعاُم َأْو ِصَياُم. َوفِي اْلَحَماِم ُكل  مِمَّ

ةَ  َلِف فِي َذلَِك. ِقيَمُتُه إاِلَّ َحَماَم َمكَّ َباًعا لِلسَّ نُْه َشاًة ات 
، َفإِنَّ فِي اْلَحَماَمِة مِ

ُه َحَماُم. َوَحَكى اْبُن  ُّ َواْلَفَواِخُت َواْلُقْمِريُّ َوَذَواُت اأْلَْطَواِ  ُكلُّ
ْبِسي َوالدُّ

َة َوفَِراِخَها َشاًة، َقاَل: وَ  َكَذلَِك َحَماُم َعْبِداْلَحَكِم َعْن َمالٍِك َأنَّ فِي َحَماِم َمكَّ

اْلَحَرِم، َقاَل: َوفِي َحَماِم اْلِحل  ُحُكوَمُة. َوَقاَل َأُبوَحنِيَفَة: إِنََّما ُيْعَتَبُر اْلِمْثُل فِي 

ِذي َقَتَلُه فِيِه، َأْو فِي  ْيُد َدَراِهَم فِي الَمَكاِن الَّ ُم الصَّ اْلِقيَمِة ُدوَن اْلِخْلَقِة، َفُيَقوَّ

ْيُد فِي َمْوِضِع َقْتلِِه، َفَيْشَتِري بِتِْلَك اْلِقيَمِة َأْقَرِب َمْوِضٍع إِ  َلْيِه إِْن َكاَن اَل ُيَباُع الصَّ

َهْدًيا إِْن َشاَء، َأْو َيْشَتِري بَِها َطَعاًما َوُيْطِعُم الَمَساِكيَن ُكلَّ مِْسِكيٍن نِْصَف َصاٍع 

، َأْو َصاًعا مِْن َشِعيٍر، َأْو َصاًعا مِْن تَ  ُّ َفإِنَُّه َيَرى اْلِمْثَل مَِن مِْن ُبرٍّ
افِِعي ا الشَّ ْمٍر. َوَأمَّ

ُم اْلِمْثُل، َوُتْؤَخُذ ِقيَمُة اْلِمْثِل َكِقيَمِة  ي الُمْتَلَفاِت ُيَقوَّ
ُم اْلِمْثُل َكَما فِ النََّعِم ُثمَّ ُيَقوَّ

ِء، َفإِنَّ اْلِمْثَل ُهَو اأْلَْصُل فِي اْلُوُجوِب، َوَهَذا َبي ُن  ْ
ي ُج ِقَراَءُة الشَّ َوَعَلْيِه ُتَخرَّ

َبُه مِْن َطِريِق اْلِخْلَقِة  َضاَفِة )َفَجَزاُء مِْثُل(. اْحَتجَّ َأُبوَحنِيَفَة َفَقاَل: َلْو َكاَن الشَّ اإْلِ

ْبِي َشاُة، َلَما َأْوَقَفُه َعَلى  ُمْعَتَبًرا، فِي النََّعاَمِة َبَدَنُة، َوفِي اْلِحَماِر َبَقَرُة، َوفِي الظَّ

ْرتَِياِء َوالنََّظِر، َوإِنََّما 
ِ
َنَّ َذلَِك َقْد ُعلَِم َفاَل َيْحَتاُج إَِلى اال

ِ
َعْدَلْيِن َيْحُكَماِن بِِه، أل
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َيْفَتِقُر إَِلى اْلُعُدوِل َوالنََّظِر َما ُتْشكُِل اْلَحاُل فِيِه، َوَيْضَطِرُب َوْجَه النََّظِر َعَلْيِه. 

اآْلَيَة. َفاْلِمْثُل  ﴿َفَجزاُء مِْثُل َما َقَتَل مَِن النََّعِم﴾َتَعاَلى:  ِ َوَدلِيُلنَا َعَلْيِه َقْوُل اهلل

وِري  ُدوَن الَمْعنَى، ُثمَّ َقاَل: )مَِن النََّعِم(    الصُّ
َيْقَتِضي بَِظاِهَرِة اْلِمْثِل اْلِخْلِقي

ْم( َوَهَذا َضِميُر َراِجُع إَِلى َفَبيََّن ِجنَْس اْلِمْثِل، ُثمَّ َقاَل:)َيْحُكُم بِِه َذوا َعْدٍل مِنْكُ 

ِميُر َعَلْيِه، ُثمَّ َقاَل:)َهْدًيا  ْم ِذْكُر لِِسَواُه َيْرِجُع الضَّ َنَُّه َلْم َيَتَقدَّ
ِ
مِْثٍل مَِن النََّعِم، أل

ا ا ْثُل الَمْقُتوِل مَِن النََّعِم، َفَأمَّ
ُر فِيِه اْلَهْدُي مِ ْلِقيَمُة َفاَل بالَِغ اْلَكْعَبِة( َوالَِّذي ُيَتَصوَّ

ُر َأْن َتُكوَن َهْدًيا، َواَل َجَرى َلَها ِذْكُر فِي َنْفِس اآْلَيِة، َفَصحَّ َما َذَكْرَناُه.  ُيَتَصوَّ

َبُه ُمْعَتَبًرا َلَما َأْوَقَفُه َعَلى َعْدَلْيِن، َفاْلَجَواُب َأنَّ  . َوَقْوُلُهْم: َلْو َكاَن الشَّ
ِ
َواْلَحْمُد هلل

ْيِد مِْن ِصَغٍر َوِكَبٍر، َوَما اَل ِجنَْس اْعتَِباَر اْلعَ  ْدَلْيِن إِنََّما َوَجَب لِلنََّظِر فِي َحاِل الصَّ

ا َلُه ِجنُْس، َوإِْلَحاُ  َما َلْم َيَقْع عليه نص بما وقع عليه النص.  مَّ
 َلُه مِ

َأُبوَحنِيَفَة: ومنها: إَِذا اْشَتَرَك َجَماَعُة ُمْحِرُموَن فِي َقْتِل َصْيٍد َفَقاَل َمالُِك وَ 

اَرُة َواِحَدُة لَِقَضاِء  : َعَلْيِهْم ُكلُُّهْم َكفَّ
ُّ
افِِعي َعَلى ُكل  َواِحٍد َجَزاُء َكامُِل. َوَقاَل الشَّ

ْحَمِن.   ُعَمَر َوَعْبِدالرَّ

ْت بِِهْم َضْبعُ  َبْيِر َأْحَرُموا إِْذ َمرَّ ْبِن الزُّ
ِ
 ال

َ
 َأنَّ َمَوالِي

ُّ
اَرُقْطنِي  َوَرَوى الدَّ

َفَحَذُفوَها بِِعِصي ِهْم َفَأَصاُبوَها، َفَوَقَع فِي َأْنُفِسِهْم، َفَأَتْوا اْبَن ُعَمَر َفَذَكُروا َلُه 

َفَقاَل: َعَلْيُكْم ُكلُُّكْم َكْبُش، َقاُلوا: َأْو َعَلى ُكلٍّ َواِحٍد مِنَّا َكْبُش، َقاَل: إِنَُّكْم 

ُكْم كَ  ُز بُِكْم، َعَلْيُكْم ُكلُّ  ْبُش. قال اللغويون: لمعزز بكم أي لمشددَلُمَعزَّ
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َعَلْيُكْم. َوُرِوَي َعِن اْبِن َعبَّاٍس فِي َقْوٍم َأَصاُبوا َضْبًعا َقاَل: َعَلْيِهْم َكْبُش 

ًدا َفَجَزاُء ُسْبَحاَنُه:  ِ َبْيَنُهْم. َوَدلِيُلنَا َقْوُل اهلل َيَتَخاَرُجوَنهُ  نُْكْم ُمَتَعم 
﴿ َوَمْن َقَتَلُه مِ

َوَهَذا ِخَطاُب لُِكل  َقاتٍِل. َوُكلُّ َواِحٍد مَِن  [،25]المائدة:ُل َما َقَتَل مَِن النََّعِم ﴾مِثْ 

ْيِد َقاتُِل َنْفًسا َعَلى التََّماِم َواْلَكَماِل، بَِدلِيِل َقْتِل اْلَجَماَعِة بِاْلَواِحِد،  يَن لِلصَّ
اْلَقاتِلِ

ِقَصاُص، َوَقْد ُقْلَنا بُِوُجوبِِه إِْجَماًعا مِنَّا َومِنُْهْم، َوَلْواَل َذلَِك َما َوَجَب َعَلْيِهُم الْ 

 َفَثَبَت َما ُقْلنَاُه. 

ُمِحلُّوَن،  َقاَل َأُبوَحنِيَفَة: إَِذا َقَتَل َجَماَعُة َصْيًدا فِي اْلَحَرِم َوُكلُُّهمْ  ومنها:

وَن فِي اْلِحل  َواْلَحَرِم، َفإِنَّ َذلَِك َعَلْيِهْم َجَزاُء َواِحٍد، بِِخاَلِف َما َلْو َقَتَلُه الُمْحِرمُ 

ُجَل  ُل، بِنَاًء َعَلى َأنَّ الرَّ
اَل َيْخَتلُِف. َوَقاَل َمالُِك: َعَلى ُكل  َواِحٍد مِنُْهْم َجَزاُء َكامِ

ْحَراِم، َوُكلُّ  َواِحٍد  َيُكوُن ُمْحِرًما بُِدُخولِِه اْلَحَرَم، َكَما َيُكوُن ُمْحِرًما بَِتْلبَِيتِِه بِاإْلِ

ُة  مَِن اْلِفْعَلْيِن َقْد َأْكَسَبُه ِصَفُة َتَعلََّق بَِها هني، فهو هاتك لها يف الحالتين. َوُحجَّ

رُّ فِيِه َأنَّ اْلِجَناَيَة فِي  ُّ َقاَل: الس 
ُبوِسي َأبِي َحنِيَفَة َما َذَكَرُه اْلَقاِضي َأُبوَزْيٍد الدَّ

ْحَراِم َعَلى اْلِعَباَدِة، َوقَ  ِد اْرَتَكَب ُكلُّ َواِحٍد مِنُْهْم َمْحُظوَر إِْحَرامِِه. َوإَِذا َقَتَل اإْلِ

َمًة بَِمنِْزَلِة َما َلْو َأْتَلَف َجَماَعُة  الُمِحلُّوَن[ َصْيًدا ي اْلَحَرِم َفإِنََّما َأْتَلُفوا َدابًَّة ُمَحرَّ
فِ

ُل َدابٍَّة، َويَ 
: َدابًَّة، َفإِنَّ ُكلَّ َواِحٍد مِنُْهْم َقاتِ

 
ْشَتِرُكوَن فِي اْلِقيَمِة. َقاَل اْبُن اْلَعَربِي

ْنِفَصاِل 
ِ
لِيُل َيْسَتِهيُن بِِه ُعَلَماُؤَنا َوُهَو َعِسيُر اال َوَأُبوَحنِيَفَة َأْقَوى مِنَّا، َوَهَذا الدَّ

 َعَلْيَنا. 
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َأنَُّهَما إَِذا الَمْعَنى  [،25]المائدة:﴿َهْدًيا بالَِغ اْلَكْعَبِة﴾ومنها: َقْوُلُه َتَعاَلى: 

ْشَعاِر َوالتَّْقلِيِد، َوُيْرَسُل مَِن  َحَكَما بِاْلَهْدِي َفإِنَُّه ُيْفَعُل بِِه َما ُيْفَعُل بِاْلَهْدِي مَِن اإْلِ

ُ  بِِه فِيَها، لَِقْولِِه:  َة، َوُينَْحُر َوُيَتَصدَّ ﴿َهْدًيا بالَِغ اْلِحل  إَِلى َمكَّ

 فِي َولَ  [،25]المائدة:اْلَكْعَبِة﴾
َ
ْم ُيِرِد اْلَكْعَبَة بَِعْينَِها َفإِنَّ اْلَهْدَي اَل َيْبُلُغَها، إِْذ ِهي

: اَل َيْحَتاُج 
ُّ
افِِعي الَمْسِجِد، َوإِنََّما َأَراَد اْلَحَرَم َواَل ِخاَلَف فِي َهَذا. َوَقاَل الشَّ

ِغيَر مَِن اْلَهْدِي  ْيِد،  اْلَهْدُي إَِلى اْلِحل  بَِناًء َعَلى َأنَّ الصَّ َن الصَّ
ِغيِر مِ َيِجُب فِي الصَّ

 َفإِنَُّه ُيْبَتاُع فِي الحرم ويهدى فيه. 

اَرُة َطعاُم َمساِكيَن﴾ومنها: َقْوُلُه َتَعاَلى:  اَرُة إِنََّما [، 25]المائدة:﴿َأْو َكفَّ اْلَكفَّ

ْيِد اَل َعِن اْلَهْدِي. َقاَل اْبُن َوْهٍب َقاَل َمالُِك: َأْح  َ َعِن الصَّ
َسُن َما َسِمْعُت فِي ِهي

ِذي َأَصاَب، َفَينُْظُر َكْم  ْيَد الَّ ُم الصَّ ْيَد َفُيْحَكُم َعَلْيِه فِيِه، َأنَُّه ُيَقو  الَِّذي َيْقُتُل الصَّ

ا، َأْو َيُصوُم َمَكاَن ُكل  ُمدٍّ َيْوًما.  َعاِم، َفُيْطِعُم لُِكل  مِْسكِيٍن ُمدًّ  َثَمنُُه مَِن الطَّ

َمَها َطَعاًما َأْجَزَأُه،  َوَقاَل اْبنُ  ْيَد َدَراِهَم ُثمَّ َقوَّ َم الصَّ اْلَقاِسِم َعنُْه: إِْن َقوَّ

ُل. َوَقاَل َعْبُداهلل َواُب اأْلَوَّ َوالصَّ
ْبُن َعْبِداْلَحَكِم مِْثَلُه، َقاَل َعنُْه: َوُهَو فِي َهِذِه   ِ 

ُموِسًرا َكاَن َأْو ُمْعِسًرا. َوبِِه َقاَل َعَطاُء  الثَّاَلَثِة بِاْلِخَياِر، َأيَّ َذلَِك َفَعَل َأْجَزَأهُ 

َنَّ )َأْو( لِلتَّْخِييِر. َقاَل َمالُِك: ُكلُّ شي فِي ِكَتاِب اهلل
ِ
فِي  ِ َوُجْمُهوُر اْلُفَقَهاِء؛ أل

ي َذلَِك، َأيُّ َذلَِك َأَحبَّ َأْن َيْفَعَل 
اَراِت َكَذا َأْو َكَذا َفَصاِحْبُه ُمَخيَُّر فِ َفَعَل. اْلَكفَّ

ْبًيا َأْو َنْحَوُه َفَعَلْيِه َشاُة ُتْذَبُح  ََ َوُرِوَي َعِن اْبِن َعبَّاٍس َأنَُّه َقاَل: إَِذا َقَتَل الُمْحِرُم 
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َة، َفإِْن َلْم َيِجْد َفإِْطَعاُم ِستَِّة َمَساِكيَن، َفإِْن َلْم َيِجْد َفَعَلْيِه ِصَياُم َثاَلَثِة َأيَّاٍم،  بَِمكَّ

َأْو َنْحَوُه َفَعَلْيِه َبَقَرُة، َفإِْن َلْم َيِجْد َأْطَعَم ِعْشِريَن مِْسكِينًا، َفإِْن َلْم  إِيَّاًل  َوإِْن َقَتَل 

َيِجْد َصاَم ِعْشِريَن َيْوًما، َوإِْن َقَتَل َنَعاَمًة َأْو ِحَماًرا َفَعَلْيِه َبَدَنُة، َفإِْن َلْم َيِجْد 

َعاُم ُمِد ُمِد َفإِْطَعاُم َثاَلِثيَن مِْسِكينًا، َفإِ  ْن َلْم َيِجْد َفِصَياُم َثاَلِثيَن َيْوًما. َوالطَّ

ادُ لِِشَبِعِهمْ  ُّ َوَحمَّ
اَرُة ْبُن َسَلَمَة، َقاُلوا: َوالَمْعنَى  . َوَقاَل إِْبَراِهيُم النََّخِعي ﴿َأْو َكفَّ

اْبِن َعبَّاٍس َأنَُّه َقاَل:  إِْن َلْم َيِجِد اْلَهْدَي. َوَحَكى الطََّبِريُّ َعنِ  [،25]المائدة:َطعاُم﴾

  َ ْيَد ُحكَِم َعَلْيِه بَِجَزاِئِه، َفإِْن َوَجَد َجَزاَءُه َذَبَحُه َوَتَصدَّ إَِذا َأَصاَب الُمْحِرُم الصَّ

َراِهُم ِحنَْطًة، ثُ  َمِت الدَّ َم َجَزاُؤُه بَِدَراِهَم، ُثمَّ ُقو  مَّ بِِه، َوإِْن َلْم َيُكْن ِعنَْدُه َجَزاُؤُه ُقو 

َياِم،  َعاِم َتْبِييُن َأْمِر الص  ْصِف َصاٍع َيْوًما، َوَقاَل: إِنََّما ُأِريَد بِالطَّ
َصاَم َمَكاَن ُكل  نِ

. َوُيْعَتَرُض َهَذا  ي  د  َفَمْن َلْم َيِجْد َطَعاًما، َفإِنَُّه َيِجُد َجَزاَءُه. َوَأْسنََدُه َأْيًضا َعِن السُّ

 ِة َفإِنَُّه ُينَافُِرُه.اْلَقْوُل بَِظاِهِر اآْليَ 

اْلَعْدُل َواْلِعْدُل  [،25]المائدة:﴿َأْو َعْدُل ذلَِك ِصياًما﴾ومنها: َقْوُلُه َتَعاَلى: 

اُء: ِعْدُل  . َوَقاَل اْلَفرَّ ُّ
بَِفْتِح اْلَعْيِن َوَكْسِرَها ُلَغَتاِن َوُهَما اْلِمْثُل، َقاَلُه اْلِكَساِئي

ِء بَِكْسِر اْلَعْيِن مِ 
ْ
ي ْثُلُه مِْن ِجنِْسِه، َوبَِفْتِح اْلَعْيِن مِْثُلُه مِْن َغْيِر ِجنِْسِه، َوُيْؤَثُر الشَّ

َراِهِم، َوِعنِْدي  ، َتُقوُل: ِعنِْدي َعْدُل َدَراِهِمَك مَِن الدَّ  
َهَذا اْلَقْوُل َعِن اْلِكَساِئي

 أَ 
 
ِحيُح َعِن اْلكَِساِئي َن الث َياِب، َوالصَّ

نَُّهَما ُلَغَتاِن، َوُهَو َقْوُل َعْدُل َدَراِهِمَك مِ

َعاَم فِي َوْجٍه َأْقَرَب مَِن اْلَعَدِد. َقاَل  َياُم الطَّ اْلَبْصِري يَن. َواَل َيِصحُّ َأْن ُيَماِثَل الص 

َمالُِك: َيُصوُم َعْن ُكل  ُمدٍّ َيْوًما، َوإِْن َزاَد َعَلى َشْهَرْيِن َأْو َثاَلَثٍة، َوبِِه َقاَل 
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افِعِ  . َوَقاَل َيْحَيىالشَّ
ُّ
ْبُن ُعَمَر مِْن َأْصَحابَِنا: إِنََّما ُيَقاُل َكْم مِْن َرُجٍل َيْشَبُع من  ي

هذا الصيد فيعرف اْلَعَدُد، ُثمَّ ُيَقاُل: َكْم مَِن الطََّعاِم ُيْشبُِع َهَذا اْلَعَدَد، َفإِْن َشاَء 

َعاَم، َوإِْن َشاَء َصاَم َعَدَد أَ  ْمَداِدِه. َوَهَذا َقْوُل َحَسُن اْحَتاَط فِيِه َأْخَرَج َذلَِك الطَّ

َعاِم َقلِيَلًة، َفبَِهَذا النََّظِر َيْكُثُر اإلطعام. ومن  ْيِد مَِن الطَّ َنَُّه َقْد َتُكوُن ِقيَمُة الصَّ
ِ
أل

َنَّ 
ِ
َها َأْعَلى أهله اْلِعْلِم َمْن اَل َيَرى َأْن َيَتَجاَوَز فِي ِصَياِم اْلَجَزاِء َشْهَرْيِن، َقاُلوا: أل

اَراِت. واختاره ابن العربي. وقال َأُبوَحنِيَفةَ  ْيِن َيْوًما  اْلَكفَّ : َيُصوُم َعْن ُكل  ُمدَّ

 مختصًرا هاْعتَِباًرا بِِفْدَيِة اأْلََذى. ا
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 الدجاج الحبشي والكروان والكركي

 قوله رحمه اهلل:

َجاِج مِْن َأْرِض اْلَحَبْش  ُ -57  ِقَل فِي الدَّ

 

 َوفِي اْلكِْرَواِن َما َينِْفي اْلَغَبْش  َأْيًضا 

ــَدى -52  ــاِم ُيْف ــُل اْلَحَم ــُه مِْث  بَِأنَّ

 

ـــَدى   َأْب
ُّ
ـــي افِِع ـــَذا الرَّ ـــاِة َه  بِالشَّ

ــوُ   -67   َواْلُغْرُن
ُّ
ــي ــُه اْلَكْرِك  َومِْثُل

 

ـــوُ    ـــا َيُف ـــَوى بَِه ـــُة اْلَفْت  َواْلِقيَم

 الشرح:  

ي وكذا طائر الكروان، واألصل يقول ومن الحالل الطّيب الدجاج الحبش

يف حله ما تقدم يف الذي قبله، قال وهو داخل فيما يفدى إذا قتله المحرم أو 

 قتله يف الحرم.

 (:3/335) حياة الحيوان قال الدميري يف

الدجاجة الحبشية: هي نوع مما تقدم. قال الشافعي: يحرم على المحرم 

، وإن كانت ربما ألفت الدجاجة الحبشية ألهنا وحشية تمتنع بالطيران

البيوت. قال القاضي حسين: الدجاجة الحبشية شبيهة بالدراج. قال: وتسمى 

بالعرا  الدجاجة السندية،. فإن أتلفها لزمه الجزاء. وقال مالك: ال جزاء يف 

دجاج الحبش على المحرم الستئناسه، وكذلك كل ما تأنس من الوحشي 

. والدجاج الحبشي هو الدجاج الربي، عند الشافعي فيه الجزاء، خالًفا لمالك
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وهو يف الشكل واللون قريب من الدجاج يسكن يف الغالب سواحل البحر، 

وهو كثير ببالد المغرب، يأوي مواضع الطرفاء ويبيض فيها. قال الجاحظ: 

ويخرج فراخه وكفلك فراخ الطاووس والبط السندي كيسة كاسية تلتقط 

 هلي ويقال له الغرغر. االحب من ساعتها كفراخ الدجاج األه

 الكركي

(: طائر كبير معروف، والجمع 3/777) حياة الحيوان قال الدميري يف

وأبونعيم وأبوالهيصم، وذهب  ، وكنيته أبوعريان وأبوعينا وأبوالعيزارالكراكي

بعض الناس إلى أنه الغرنو ، وهو أغرب طويل الساقين، واألنثى منه ال تقعد 

ه سريع كالعصفور، وهو من الحيوان الذي ال للذكر عند السفاد، وسفاد

يصلح إال برئيس، ألن يف طبعه الحذر والتحارس يف النوبة، والذي يحرس 

يهتف بصوت خفي، كأنه ينذر بأنه حارس، فإذا قضى نوبته قام الذي كان 

نائما يحرس مكانه حتى يقضى كل ما يلزمه من الحراسة ولها مشات 

واحًدا ومنها ما يسافر بعيًدا، ويف طبعه  ومصايف، ومنها ما يلزم موضًعا

التناصر، وال تطير الجماعة منه متفرقة، بل صًفا واحًدا، يقدمها واحد منها، 

كالرئيس لها وهي تتبعه، يكون ذلك حينًا، ثم يخلفه آخر منها مقدًما، حتى 

يصير الذي كان مقدًما مؤخًرا، ويف طبعه أن أبويه إذا كربا عالهما، وقد مدح 

 الخلق أبوالفتح كشاجم حيث يقول مخاطًبا لولده: هذا



 الكركي
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ـــي ـــَة اْلَكَراِك  َخَل

َّ
ـــي ـــْذ فِ  اتَِّخ

 

 َأتَِّخــْذ فِيــَك َخلَّــَة اْلَوْطــَواطِ 

نِــي فِــي َعنَــاءٍ    َأَنــا إِْن َلــْم َتَبرَّ

 

ــَراطِ  ــَواَز الص  ــو َج ي َتْرُج ــر   َفبِبِ

ل يحمله معه ومعنى قوله خلة الوطواط، أنه يرب ولده فال يرتكه بمضيعة، ب 

بن عمير التيمي يف قوله: إن  حيثما توجه، وقد كذب المحدثون جميع

الكراكي تفرخ يف السماء وال تقع فراخها، وله يف السنن األربعة ثالثة أحاديث 

 وحسن له الرتمذي لكنه من عتق الشيعة.

قال القزويني: والكراكي ال يمشي على األرض إال بإحدى رجليه، 

ن وضعها وضعها وضعا خفيفا مخافة أن تخسف به ويعلق األخرى، وإ

 هاألرض. ا

: وهذا الطائر ال يمشي  األشكال (: قال القزويني يف353ص) التبيان قال يف

على األرض إال بإحدى رجليه ويعلق األخرى، وإن وضعها وضعها وضًعا 

 هخفيًفا مخافة أن تنخسف به االرض. ا

 حكمه:

 حالل. قال الدميري: بال خالف.
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 روانالك

الكرون بفتح الكاف والراء طائر يشبه البط، ال ينام الليل، سمي بضده من 

 الكرى، واألنثى كروانه والجمع ِكروان بكسر الكاف كورشان.

(: قال أبوحاتم: الكروان هو الحجل، وهو يف عظم 367ص) التبيان قال يف

أن الدجاجة غير أنه أطول عنًقا وأطول رجلين، وعيناه زرقاوان، وزعموا 

الحجل فراخه، وهو أحمق طائر، يقال له: اطر  كذا يجلب لك، فإذا قيل له 

 هذلك لبد باألرض حتى يرمى. ا

: قالوا: )أجبن من كروان(؛ ألنه إذا قيل له: أطر   حياة الحيوان ويف

كروان النعام يف القرى التصق باألرض، فيلقى عليه ثوب فيصاد، وهذا المثل 

 هيضرب للمعجب بنفسه. ا

 مه:حك

 حالل باإلجماع ذكره الدميري.
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 اللقاط والعصفور والزرزور

 قال رحمه اهلل:

ــاُط َكاْلُعْصــُفورِ  -63 ــُل اللَّقَّ  َوُيْؤَك

 

ْرُزورِ   ــالزُّ ــْكِل َك ــي الشَّ
  َوُكــلُّ َمــا فِ

 الشرح: 

وهذه قاعدة عامة يف جواز أكل ما ذكر من الطيور وما كان شبيًها لها، 

طيور أجناًسا وأشكااًل متقاربة، ولو تكلم عن كل وسبحان اهلل الذي جعل ال

 نوع لطال المقام، لكن الشيء يعرف بنظيره.

 (:9/379) حياة الحيوان قال يف

 اللقاط: بالتشديد طائر معروف، سمي بذلك ألنه يلقط الحب.

وحكمه: الحل، قال العبادي: اللقاط حالل، إال ما استثناه النص. قال، يف 

ذا المخلب وفيما قاله نظر، ألن المراد به ما يلقط  شرح المهذب: يعني به

الحب وذو المخلب، لم يدخل يف اسم اللقاط حتى يصح استثناؤه منه، لكن 

يحتمل أنه أراد بالمستثنى الغراب الزرعي واالستثناء المنقطع ال تصح إرادته 

هنا، ألن الرافعي قد نقل بعد ذلك، عن البوشنجي، أن اللقاط حالل، بغير 

 هثناء. ااست
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 العصفور

 (:337-7/333) حياة الحيوان قال الدميري يف

العين وحكى ابن رشيق يف كتاب الغرائب: والشذوذ  العصفور: بضم

 عصفور بالفتح، واألنثى عصفورة قال الشاعر:

 َكُعْصُفوَرٍة فِي َكف  طِْفـٍل َيُسـوُمَها

 

َدى َوالط ْفــُل َيْلُهــو  ــاَض الــرَّ ِحَي

ــــــــــــــــــــــــــــــــُب   َوَيْلَع

 

ه أبوالصعو وأبومحرز وأبومزاحم وأبويعقوب. قال حمزة: سمي وكنيت

عصفوًرا؛ ألنه عصى وفر. وهو أنواع: منها ما يطرب بصوته ويعجب بصوته 

 وحسنه.

والعصفور الصرار، وهو الذي يجيب إذا دعى، من الصيرورة. وعصفور 

الجنة وهو الخطاف، وأما العصفور الدوري البيويت، فإن يف طباعه اختالفا، 

وذلك أن فيه من طبائع السباع، وهو أكل اللحم، وال يز  فراخه ومن البهائم 

أنه ليس بذي مخلب وال منسر، وإذا سقط على عود قدم أصابعه الثالث 

وأخر الدابرة، وسائر أنواع الطير تقدم أصبعين وتؤخر أصبعين، ويأكل الحب 

 والديك. والبقول. ويتميز الذكر منها بلحية سوداء كما للرجل والتيس

وليس يف األرض طائر من سبع وال هبيمة أحنى من العصفور على ولده، 

وال أشد له عشقا، وذلك مشاهد عند أخذ فراخها. ووكره يف العمران تحت 
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السقوف خوفا من الجوارح، وإذا خلت مدينة من أهلها ذهبت العصافير 

شي، إنما يثب منها، فإذا عادوا إليها عادت العصافير. والعصفور ال يعرف الم

وثبا. وهو كثير السفاد، فربما سفد يف الساعة الواحدة مائة مرة، ولذلك قصر 

عمره فإنه ال يعيش يف الغالب أكثر من سنة. ولفرخه تدرب على الطيران، 

 حتى إنه يدعى فيجيب. قال الجاحظ: بلغني أنه رجع من فرسخ.

 ومن أنواعه:

 عصفور الشوك:

رسطو أن بينه وبين الحمار عداوة، ألن وأكثر مأواه السياج. وزعم أ

الحمار إذا كان به دبر، حكه يف الشوك الذي يأوي إليه هذا العصفور فيقتله. 

وربما هنق الحمار، فتسقط فراخه أو بيضه من جوف وكره، فلذلك هذا 

العصفور، إذا رأى الحمار رفرف فو  رأسه، وعلى عينيه وآذاه بطيرانه 

 وصياحه.

 القبرة:

 عه: القربة وستأيت إن شاء اهلل تعالى.ومن أنوا

 حسنون:

 ومن أنواعه حسون.

 البلبل:
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 والبلبل 

 الصعوة:

 والصعو.

 الحمرة:

 والحمرة.

 العندليب: 

 والعندليب.

 المكاكي: 

 والمكاكي.

 الصافر:

 والصافر.

 التنوط:

 والتنوط.

 الوصع: 

 والوصع.

 البراقش:



 العصفور
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 والرباقش.

 القبعة:

 والقبعة.

الجوزي، أن رجاًل رمى عصفوًرا فأخطأه، فقال له  ويف األذكياء البن

رجل: أحسنت، فغضب وقال: أهتزأ بي؟ قال: ال، ولكن أحسنت إلى 

العصفور إذ لم تصبه. ورأيت يف بعض التعاليق، أن المتوكل رمى عصفوًرا 

فلم يصبه وطار، فقال له ابن حمدان: أحسنت، فقال له المتوكل: كيف 

 صفور.أحسنت؟ قال: أحسنت إلى الع

 وحكمه:

َمْن َقَتَل »ْبِن اْلَعاِصي، َيْرَفُعُه َقاَل:  ُهَو اْبُن َعْمِرو ِ حل األكل، فَعْن َعْبِداهلل

َها َسَأَل اهلُل َعنَْها َيْوَم اْلِقَياَمةِ  َوَما   ِ ِقيَل: َيا َرُسوَل اهلل« ُعْصُفوًرا َفَما َفْوَقَها بَِغْيِر َحق 

َها؟ َقاَل:  َها َأنْ »َحقُّ رواه  «َيْذَبَحَها َفَيْأُكَلَها، َواَل َيْقَطْع َرْأَسَها َفَيْرمِي بَِها َحقُّ

 (.3532) الكربى النسائي يف

ومن أحكام العصافير أهنا على اختالف أنواعها جنس واحد يف باب 

الربا، والبطوط جنس والكركي جنس والحبارى جنس واألوز جنس 

 والدجاج جنس والحمام جنس.
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ال يجوز عتقها على األصح، وقيل: يجوز لما روى ومن أحكامها أنه 

الحافظ أبونعيم عن أبي الدرداء، أنه كان يشرتي العصافير من الصبيان، 

ويرسلها. قال ابن الصالح: والخالف فيما يملك باالصطياد، أما البهائم 

األنسية فإن أعناقها من قبيل سوائب الجاهلية وذلك باطل قطعا وقال الشيخ 

شيرازي، يف كتاب عيون المسائل، أن ذر  العصافير غير معفو أبوإسحا  ال

 مختصًراه عنه والمشهور أن فيه الخالف الذي يف بول يؤكل لحمه. ا

أقول: الصحيح أن ذرف العصافير ليس بنجس، كما أن بول ما يؤكل 

لحمه كذلك؛ إذ ال دليل على نجاسته، وأما دخوله يف باب الربا فبعيد لما 

 قدمنا.



 الزرزور طائر من نوع العصفور
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 ر طائر من نوع العصفورالزرزو

 (:7/7) حياة الحيوان قال الدميري يف

الزرزور: بضم الزاي طائر من نوع العصفور سمي بذلك لزرزرته أي 

تصويته قال الجاحظ: كل طائر قصير الجناح كالزرازير والعصافير، إذا 

قطعت رجاله لم يقدر على الطيران، كما إذا قطعت رجل اإلنسان، فإنه ال 

لعدو. وسيأيت حكمه إن شاء اهلل تعالى، يف باب العين المهملة، يف يقدر على ا

 العصفور.

 :فائدة

بن العاص رضي اهلل  بن عمرو روى الطرباين وابن أبي شيبة، عن عبداهلل

َراِزيِر »تعالى عنهما، أنه قال:  ي َأْجَواِف ُطُيوٍر ُخْضٍر، َكالزَّ
َأْرَواُح الُمْؤمِنِيَن فِ

 .«َزُقوَن مِْن َثَمِر الَجنَّةِ َيَتَعاَرُفوَن َوُيرْ 

 وما أحسن قول الشيخ برهان الدين القيراطي رحمة اهلل تعالى عليه:

ــا ــي ُمْعِرًض ــرَّ بِ ا َم ـــمَّ ــُت َل ــْد ُقْل  َق

 

ــــــــُل ُزْرُزوَرا ــــــــُه َيْحِم  َوَكفُّ

 
َبنِي َمْطُلــــهُ  ــــِذي َعــــذَّ  َيــــا َذا الَّ

 

ـــا َفـــُزْر ُزوَرا  إِْن َلـــْم َتـــُزْر َحقًّ

 وحكمه: 

 هألنه من أنواع العصافير. ا الحل
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 (:993) موسوعة الطير والحيوان قال عبداللطيف عاشور يف كتاب

وحكم العصافير والزرازير حل أكلها، ويحرم تعذيبها، وقتلها إال 

 لمنفعة، وهى على اختالف أنواعها جنس واحد ىف باب الربا.

 ما جاء ىف الحديث الشريف بشأنها:

َمْن َقَتَل ُعْصُفوًرا َفَما »ْبِن اْلَعاِصي، َيْرَفُعُه َقاَل:  ِروْبِن َعمْ   ِ َعْن َعْبِداهلل

َها َسَأَل اهلُل َعنَْها َيْوَم اْلِقَياَمةِ  َها؟ َقاَل:  ِ ِقيَل: َيا َرُسوَل اهلل «َفْوَقَها بَِغْيِر َحق  َوَما َحقُّ

َها َأْن َيْذَبَحَها َفَيْأُكَلَها، َواَل َيْقَطْع َرْأَسَها فَ » «َيْرمِي بَِهاَحقُّ
 (1)

. 

ِريَد َيُقوُل: َسِمْعُت َرُسوَل اهلل َعْن َعْمِرو ِريِد، َقاَل: َسِمْعُت الشَّ  ِ ْبِن الشَّ

َمْن َقَتَل ُعْصُفوًرا َعَبًثا، َعجَّ »َيُقوُل: 
(2)

َيْوَم اْلِقَياَمِة ِمنُْه، َيُقوُل: َيا َربِّ إِنَّ  ِ إَِلى اهلل 

«ْم َيْقُتْلنِي لَِمنَْفَعةٍ ُفاَلًنا َقَتَلنِي َعَبًثا، َولَ 
(3)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 335/ 9( )3237) سننه (، والدارمّى ىف937، 323، 363/ 9) مسنده واه أحمد ىفحديث حسن. ر (3)

 باب إباحة أكل العصافير. -كتاب الصيد سننه والنسائى ىف

 عج: صاح ورفع صوته. (9)

باب  -كتاب األضاحى سننه (، والنسائى ىف772/ 3) مسنده حديث ضعيف. رواه أحمد ىف (7)

بن  ( بسند فيه ضعف. ورواه ابن قانع ىف ترجمة الشريد972/ 3من قتل عصفوًرا بغير حقه )

 سويد الثقفى.
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بن عمر قال: الجنة مطوّية معّلقة بقرون  بن معدان، عن عبداهلل عن خالد

الّشمس تنشر ىف كّل عام مّرة، وأرواح المؤمنين ىف جوف طير خضر، 

كالزرازير، يتعارفون ويرزقون من ثمر الجنة.
(1)
 

ْحَمِن َعْن َعْبِداهلل َعْن َعْبِدالرَّ
َمنِْزاًل، َفاْنَطَلَق إِْنَساُن   ِ َزَل َرُسوُل اهلل، َقاَل: نَ ِ 

َرُة َتِرفُّ َعَلى َرْأِس َرُسوِل  َرٍة، َفَجاَءِت َاْلُحمَّ إَِلى َغْيَضٍة، َفَأْخَرَج مِنَْها َبْيَض ُحمَّ

ُكْم َفَجَع َهِذِه؟»َوُرُءوِس َأْصَحابِِه، َفَقاَل:  ِ اهلل َنا َفَقاَل َرُجُل مَِن اْلَقْوِم: أَ  «َأيُّ

«اْرُدْدهُ »صلى اهلل عليه وسلم:  ِ َأَصْبُت َلَها َبْيًضا، َقاَل َرُسوُل اهلل
(2)

. 

 َأْحَسَن النَّاِس ُخُلًقا، َوَكاَن لِي َأُخ ُيَقاُل َلُه 
ُّ
َعْن َأَنٍس، َقاَل: َكاَن النَّبِي

َأَبا ُعَمْيٍر، َما َفَعَل  َيا»َفطِيًما، َوَكاَن إَِذا َجاَء َقاَل:  -َقاَل: َأْحِسُبُه  -َأُبوُعَمْيٍر 

ُنَغُر َكاَن َيْلَعُب بِِه. «النَُّغْيرُ 
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن معدان عن  بن يزيد عن خالد ( عن طريق ثور77237)رقم  المصنف رواه ابن أبى شيبة ىف (3)

بن معدان كثير اإلرسال، وقد عنعنه،  عمر به، ورجال هذا اإلسناد ثقات أثبات، إال أن خالد

 الخرب غريب، وفيه نكارة.فاإلسناد )ضعيف( ومعنى 

 (.377/ 3) النهاية (. وأورده ابن األثير ىف373/ 3) المسند رواه أحمد ىف (9)

 (، واإلمام أحمد ىف77كتاب األدب )حديث  صحيحه حديث صحيح. رواه اإلمام مسلم ىف (7)

 (.93كتاب األدب )برقم  سننه (، وابن ماجه ىف332، 335/ 7) مسنده
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 َرُسوُل اهلل -رضى اهلل عنها -روى مسلم عن عائشة
َ
إَِلى   ِ أهنا قالت: ُدِعي

 مَِن اأْلَْنَصاِر، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلل
ٍّ
ُطوَبى لَِهَذا، ُعْصُفوُر مِْن  ِ َجنَاَزِة َصبِي

وَء َوَلْم ُيْدِرْكُه، َقاَل: َعَصافِيِر اْلجَ  َأَو َغْيَر َذلَِك، َيا َعاِئَشُة إِنَّ »نَِّة َلْم َيْعَمِل السُّ

اهلَل َخَلَق لِلَجنَِّة َأْهاًل، َخَلَقُهْم َلَها َوُهْم فِي َأْصاَلِب آَباِئِهْم، َوَخَلَق لِلنَّاِر َأْهاًل، 

«َخَلَقُهْم َلَها َوُهْم فِي َأْصاَلِب آَباِئِهمْ 
(1)
. 

روى أن رجاًل من أهل الّصفة استشهد، فقالت له أمه: هنيًئا لك، عصفور 

من عصافير الجنة، هاجرت إلى رسول اهلل وقتلت ىف سبيل اهلل! فقال النبي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:  (. قال اإلمام النووى9669، كتاب القدر، برقم) صحيحه مسلم ىفحديث صحيح رواه  (3)

أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل 

هذا، وأجاب  الجنة، ألنه ليس مكلًفا.. وتوقف فيه بعض من ال يعتد به لحديث عائشة

طع من غير أن يكون عندها دليل قاطع.. العلماء بأنه لعله هناها عن المسارعة إلى الق

قال هذا قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين ىف الجنة، فلما علم قال ذلك ىف قوله:  ويحتمل أنه

ما من مسلم يموت له ثالثة من الولد لم يبلغوا الحنث إال أدخله اهلل الجنة بفضل رحمته »

لمشركين، فالصحيح أهنم من أهل وغير ذلك من األحاديث، واهلل أعلم. أما أطفال ا «إياهم

 هالجنة. ا
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ُم فِيَما اَل َينَْفُعُه، َوَيْمَنُع َما اَل »صلى اهلل عليه وسلم:  ُه َكاَن َيَتَكلَّ َوَما ُيْدِريِك َلَعلَّ

هُ  «َيُضرُّ
(1)
. 

وىف الصحيحين، وسنن النسائى، وجامع الرتمذى من حديث ابن 

رضى اهلل  -بن كعب، وأبى هريرة عن أبى -رضى اهلل تعالى عنهما -عباس

َقاَم ُموَسى َخطِيًبا فِي َبنِي »أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال:  -تعالى عنهما

: َأَنا. َفَعَتَب اهلُل َعَلْيِه إِْذ َلْم َيُردَّ اْلِعلَم إِْسَراِئيَل، َفُسِئَل: َأيُّ النَّاِس َأْعَلُم؟ َقاَل 

 .«إَِلْيِه، َقاَل: َبْل. َعْبُد لِي ِعنَْد َمْجَمِع اْلَبْحَرْيِن ُهَو َأْعَلُم مِنَْك 

َهْل َتْعَلُم َأَحًدا َأْعَلَم مِنَْك؟! َقاَل »وىف الرواية األخرى: أنه قيل له: 

، ُموَسى: اَل. َفَأْوَحى اهلُل إِ  َلى ُموَسى: َبْل َعْبُدَنا َخِضُر. َفَقاَل ُموَسى: َيا َرب 

. َفاْنَطَلَق،  َك، َفإَِذا َفَقْدَتُه َفُهَو َثمَّ
َوَكْيَف لِى بِِه؟ َفَقاَل َلُه: اْحِمْل ُحوًتا فِى مِْكَتلِ

ى إَِذا َكاَنا ِعنَْد بُْن ُنوٍن، َوَحَماَل ُحوًتا فِى مِْكَتٍل، َحتَّ  َواْنَطَلَق َمَعُه َفَتاُه ُيوَشعُ 

َخَذ َسبِيَلُه فِى  ْخَرِة، َوَضَعا ُرُؤَسُهَما َفنَاَما َواْنَسلَّ الُحوُت مَِن الِمْكَتِل، َفاتَّ الصَّ

اْلَبْحِر َسَرًبا، َوَكاَن لِـُموَسى َولَِفَتاُه َعَجًبا. َفاْنَطَلَقا َبِقيََّة َلْيَلتِِهَما َوَيْومِِهَما َحتَّى 

َوَلْم  ﴾آتِنَا َغَداَءَنا َلَقْد َلِقينَا مِْن َسَفِرَنا َهَذا َنَصًبا  ﴿اَل ُموَسى لَِفَتاُه: َأْصَبَحا، َفقَ 

ِذى ُأمَِر بِِه، َفَقاَل َلُه َفَتاُه:   ﴿َيِجْد ُموَسى َشْيًئا مَِن النََّصِب َحتَّى َجاَوَز الَمَكاَن الَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدر المنثور حديث ضعيف: وقد صدر بصيغة التضعيف وهى )روى(، وعزاه السيوطى ىف (3)

 . الشعب ( إلى البيهقى ىف326/ 6)
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ْخَرِة َفإِن ي  ﴿ َذلَِك َما ُكنَّا قال موسى:  ﴾َنِسيُت اْلُحوَت َأَرَأْيَت إِْذ َأَوْيَنا إَِلى الصَّ

ا َعَلى آَثاِرِهَما َقَصًصا ﴾ ى  َنْبِغ َفاْرَتدَّ ْخَرِة إَِذا َرُجُل ُمَسجَّ ا اْنَتَهَيا إَِلى الصَّ َفَلمَّ

ى بَِثْوبِهِ  -بَِثْوٍب   .«َفَسلَّم َعَلْيِه ُموَسى -َأْو َقاَل: َتَسجَّ

ْتَبُع َأَثَر الُحوِت فِى اْلَبْحِر، َفَقاَل الَخِضُر: َوَكاَن يَ »ويف الرواية األخرى: 

اَلُم؟! َفَقاَل: َأَنا ُموَسى. َقاَل: ُموَسى َبنِى إِْسَراِئيَل؟ َقاَل:  َوَأنَّى بَِأْرِضَك السَّ

ْمَت ُرْشًدا * َقاَل إِنََّك  ﴿ َنَعْم. ُثمَّ َقاَل: ا ُعل  بُِعَك َعَلى َأْن ُتَعل َمِن مِمَّ َلْن  َهْل َأتَّ

 َصْبًرا ﴾
َ
  [،63-66]الكهف:َتْسَتطِيَع َمِعي

ِ
َيا ُموَسى، إِن ى َعَلى ِعْلٍم مَِن ِعْلِم اهلل

 َعلََّمَكُه اهلُل اَل َأْعَلُمُه.
ِ
َمنِيِه اهلُل اَل َتْعَلُمُه َأْنَت، َوإِنََّك َعَلى ِعْلٍم مِْن ِعْلِم اهلل ﴿  َعلَّ

َفاْنَطَلَقا َيْمِشَياِن َعَلى  بًِرا َوال َأْعِصي َلَك َأْمًرا ﴾َقاَل َسَتِجُدنِي إِْن َشاَء اهلُل َصا

َساِحِل اْلَبْحِر، َفَرَأَيا َسِفينًَة َفَكلَُّموُهْم َأْن َيْحِمُلوُهَما، َفَعَرُفوا الَخِضَر 

ِفينَِة، َفَنَقَر نَ  ْقَرًة َأْو َفَحَمُلوُهَما بَِغْيِر َنْوٍل. َفَجاَء ُعْصُفوُر َفَوَقَع َعَلى َحْرِف السَّ

َنْقَرَتْيِن فِى اْلَبْحِر. َفَقاَل الَخِضُر: َيا ُموَسى، َما َنَقَص ِعْلِمى َوِعلُمَك مِْن ِعْلِم 

 إِالَّ َكنَْقَرِة َهَذا اْلُعْصُفورِ 
ِ
 .«اهلل

«إِالَّ مِْثَل َما َنَقَص َهَذا اْلُعْصُفوُر مِْن َهَذا اْلَبْحرِ »وىف الرواية األخرى: 
(1)
. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال العلماء: )لفظ النقص( ليس هنا على َاهره، وإنما معناه: علمى وعلمك بالنسبة إلى  (3)

 =ذا العصفور من هذا البحر. وهذا على التقريب لألفهام، وإال علم اهلل كنسبة ما نقص ه
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بن الجراح قال: إن  بن معدان، عن أبى عبيدة كم عن خالدروى الحا

إِنَّ َقْلَب اْبِن اَدَم مِْثُل اْلُعْصُفوِر، َيَتَقلَُّب فِى »النبي صلى اهلل عليه وسلم قال: 

اٍت  «اْلَيْوِم َسْبَع َمرَّ
(1)
. 

، َعْن َرُسوِل اهلل َعْن َأبِي َسِعيٍد اْلُخْدِري 
إَِذا »اَل: صلى اهلل عليه وسلم َأنَُّه قَ  ِ 

َكاَن َيْوُم الُجُمَعِة َقَعَدِت الَماَلِئَكُة َعَلى َأْبَواِب الَمْسِجِد َفَيْكُتُبوَن النَّاَس َمْن 

َم َبَقَرًة، َوَرُجُل  َم َجُزوًرا، َوَرُجُل َقدَّ َجاَء مَِن النَّاِس َعَلى َمَناِزلِِهْم، َفَرُجُل َقدَّ

َم َدَجا َم َشاًة، َوَرُجُل َقدَّ َم َبْيَضةً َقدَّ َم ُعْصُفوًرا، َوَرُجُل َقدَّ ، َقاَل: «َجًة، َوَرُجُل َقدَّ

ُحُف، َوَدَخُلوا » َماُم َعَلى اْلِمنَْبِر، ُطِوَيِت الصُّ ُن، َوَجَلَس اإْلِ َن الُمَؤذ  َفإَِذا َأذَّ

ْكرَ   «الَمْسِجَد َيْسَتِمُعوَن الذ 
(2)

. 

  َأنَّ   ِ عن َعْبِداهلل
َرِقي ُه: َكاَن َيِصيُد اْلَعَصافِيَر فِي بِْئِر إَِهاٍب َوَكاَنْت ْبِن َعبَّاٍد الزُّ

امِِت َوَقْد َأَخْذُت اْلُعْصُفوَر َفَينِْزُعُه مِن ي َفُيْرِسُلُه  َلُهْم َقاَل: َفَرآنِي ُعَباَدةُ  ْبُن الصَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 9777(، ومسلم )33فنسبة علمهما أقل وأحقر! والحديث صحيح. أخرجه البخارى ) =

 (.7332) والرتمذى

 ( وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.792/ 3أخرجه ) (3)

 (.7/73) مسنده رواه أحمد ىف (9)



 يف شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان فتح ذي الجالل واإلكرام

 

332 

  

  

  

 

، إِنَّ َرُسوَل اهلل
َّ
َم َما َبْينَ  ِ َوَيُقوُل: َأْي ُبَني اَلَبَتْيَها َكَما  صلى اهلل عليه وسلم: َحرَّ

َة. َم إِْبَراِهيُم َمكَّ َحرَّ
(1)
 

بن الحارث التيمى أنه قال:  بن إبراهيم روى مالك ىف الموطأ عن محمد

سمعت أبى يستحّب العقيقة ولو بعصفور.
(2)
 ها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5/733) مسنده رواه أحمد ىف (3)

 (.5، كتاب العقيقة، حديث رقم ) الموطأ رواه مالك ىف (9)
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 المكاكي

 قال رحمه اهلل:

 َمْع َكْثَرِة اأْلَْنـَواِع َكالَمَكـاِكي -69

 

ـــــ  ـــــْوتِِه ُيَح ـــــِه بَِص  اِكيلَِكْونِ

 الشرح: 

 أي: والطيور أنواع كثيرة، ومنها المكاكي.

 (:9/336) حياة الحيوان قال يف

المكاء: بضم الميم وبالمد والتشديد طائر يصوت يف الرياض، يسمى 

مكاء ألنه يمكو أي يصفر كثيًرا ووزنه فعال كخطاف. واألصوات يف األكثر 

رغاء والنباح والجؤار تأيت على فعال بتخفيف العين كالبكاء والصراخ وال

ونحوه. وجمعه المكاكي وهذا الطائر يصفر ويصوت كثيًرا. قال البغوي يف 

تفسير المكاء: الصفير وهو يف اللغة اسم طائر أبيض يكون بالحجاز له صفير، 

وقال ابن السكيت يف إصالح المنطق: يقال: مكا الطائر ومكا الرجل يمكو 

كأهنم اشتقوا له هذا االسم من الصياح. مكًوا، إذا جمع يديه وصفر فيهما، و

﴿ َوَما َكاَن َصالُتُهْم ِعنَْد وجمعه المكاكي والمكاء الصفير قال اهلل تعالى: 

 أي صفيًرا أو تصفيًقا. [.76]األنفال:اْلَبْيِت إِالَّ ُمَكاًء َوَتْصِدَيًة ﴾
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وقال ابن قتيبة: المكاء الصفير أي بالتخفيف والمكاء بالتشديد طائر 

 ر يف الرياض ويمكو أي يصفر. قال الشاعر:يصف

ــةٍ  ــِر َرْوض ــاء يف َغْي َد الُمكَّ ــرَّ  إَِذا َغ

 

ــراِت  ــاِء والُحُم ــِل الشَّ ــُل ألْه  َفَوْي

 
قال البطليوسي يف الشرح: إن المكاء إنما يألف الرياض فإذا غرد يف غير 

روضة، فإنما يكون ذلك إلفراط الجدب وعدم النبات، وعند ذلك يهلك 

 هالحمير، فالوبل لمن لم يكن له مال غيرهما. االشاء و

 والمكاء: الصفير. وفيه يقول الشاعر:

 
 
ـــاِكي ـــَواُت الَمَك ـــِري أَلَْص َلَعْم

ــــــــــــــــــــــــــــــَحى  بِالضُّ

 

ــهُ   َنَواِعُب
 
ــي ــَداَعى بِاْلَعِش ــوٍد َت  َوُس

 حكمه: 

 الحل على ما تقدم.
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 الُحّمرة والُقّبرة والقبعة

ــــَرُة َواْلُقبَ  -67 ــــَرُة ُقبَّ ــــهْ ُحمَّ  َع

 

ُ  َواْلَوَصـــــَعهْ   ـــــرَّ ـــــُر َوُخ  َتَبشَّ

 الشرح: 

 وهي من الطيور الحالل باإلجماع، إذ هي من العصافير.

 (:3/733) حياة الحيوان قال يف

الحمر: بضم الحاء المهملة وتشديد الميم وبالراء: المهملة، ضرب من 

 الطير كالعصفور، قال أبوالمهوش األسدي:

ــُت أْحَســبُكْم ُأُســ ــةٍ َقــْد ُكنْ  وَد َخِفيَّ

 

ــرُ  ــِه الُحمَّ ــيُض فِي ــإَذا َلصــاِف َتب  َف

 
 لصاف اسم جبل والواحدة حمرة قال الراجز:

ـــــراُت ُشـــــْرُبُهنَّ ِغـــــبُّ   وُحمَّ

 

 إَِذا َغَفْلـــــُت َغْفَلـــــًة َتُعـــــبُّ 

 
 هوقد تخفف، فيقال: حمرة وحمرات، وابن لسان الحمرة. ا

 الُقبُّرة:

 (:9/795) حياة الحيوان قال الدميري يف

القربة: بضم القاف وتشديد الباء الموحدة واحدة القرب، قال الجوهري: 

شرح أدب  وقد جاء يف الشعر قنربة كما تقوله العامة، وقال البطليوسي، يف

: وقنربة أيًضا بإثبات النون، قال: وهي لغة فصيحة، وهو ضرب من  الكاتب
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واألنثى أم العلعل. الطير يشبه الحمرة، وكنية الذكر منه أبوصابر وأبوالهيثم، 

 قال طرفة وكان يصطادها:

ـــرِ  ـــربٍة بَِمْعَم ـــْن ق ـــِك مِ ـــا َل  َي

 

 َخاَل َلَك اْلَجـوُّ َفبِيِضـي َواْصـُفِري

 
ــَذِري ــاَذا َتْح ــخُّ َفَم ــَع اْلَف ــْد ُرفِ  َق

 

ـــِري ـــْئِت َأْن ُتنَق  ـــا ِش ـــِري َم  َوَنق 

 
ـيَّاُد َعنْـِك َفاْبِشـِري  َقْد َذَهـَب الصَّ

 

 ْخــِذِك َيْوًمــا َفاْحــَذِرياَل ُبــدَّ مِــْن أَ 

 
والسبب يف قوله ذلك أنه كان مع عمه يف سفر وهو ابن سبع سنين فنزلوا 

على ماء، فذهب طرفة بفخ له، فنصبه للقنابر وبقي عامة يومه لم يصد شيًئا ثم 

حمل فخه وعاد إلى عمه، فحملوا ورحلوا من ذلك المكان، فرأى القنابر 

فقال ذلك. قال أبوعمرو: والمراد بالجو هنا ما يلقطن ما نثر لهن عن الحب، 

اتسع من األودية، وحذف طرفة النون من قوله: فماذا تحذري، لو فا  القافية 

 هأو اللتقاء الساكنين. ا

 الُقَبَعة:

 (:9/797) حياة الحيوان قال الدميري يف

القبعة: بضم القاف وتخفيف الباء الموحدة، والعين المهملة 

أبقع مثل العصفور، يكون عند حجرة الجرذان، فإذا فزع أو  المفتوحتين، طير

 هرمي بحجر انقبع فيها. ا
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ر:  الَتَبشَّ

 (:3/975) حياة الحيوان قال يف

التبشر: يف أدب الكاتب البن قتيبة أنه بفتح التاء المثناة من فو  وبالباء 

 الموحدة ثم بالشين المعجمة وقيل بضم التاء وفتح الباء الموحدة وتشديد

 هالشين المعجمة طائر يقال له الصفارية، والتاء فيه زائدة. ا

 الُخّرق:

و)الخر (: ضرب من الطير العصافير، جمعه: خراريق، بضم الخاء 

 وتشديد الراء المهملة بالقاف يف آخره.

 الوصعة:

 )والوصعة(: هي الصعوة.

 (:9/79) حياة الحيوان قال يف

الرأس وهو بفتح الصاد الصعوة: طائر من صغار العصافير، أحمر 

وإسكان العين المهملتين والجمع صعو. ويف كتاب العين والمحكم صغار 

بن دينار، أنه كان يقول:  العصافير. روى أحمد، يف كتاب الزهد، عن مالك

الناس أشكال كأجناس الطير الحمام مع الحمام، والبط مع البط والصعو مع 

كله. ومن شعر القاضي الصعو والغراب مع الغراب وكل إنسان مع ش
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بن األرجاين بفتح الهمزة وكسر الراء المهملة مع خالف يف تشديدها،  أحمد

 وهو شيخ العماد األصبهاين الكاتب ووفاته يف سنة أربع وأربعين وخمسمائة:

نِي ْمُت َلَسـرَّ
 َلْو َكنُْت َأْجَهُل َما َعلِ

 

 َجْهلِي َكَمـا َقـْد َسـاَءنِي َمـا َأْعَلـمُ  

عْ   َيـاِض َوإِنََّمـاَكالصَّ  ِو َيْرَتُع فِي الر 

 

َنَّـــُه َيـــَتَكلَّمُ  
ِ
 ُحـــبَِس الِهـــَزاُر أل

 
 حكمها:

 حكمها وخواصها كالعصافير.

 هاألمثال: قالوا: أضعف من صعوة كما قالوا: أضعف من وصعة. ا
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رة ل والتُّمَّ خَّ ْعَوة والُبْلُبل والدُّ  الصَّ

 قوله:

خَّ  -63 ــُل َوالدُّ ــْعَوُة َوُبْلُب  َلــهْ َوَص

 

ــــــَرُة َواْلَكْحَلــــــهْ   ــــــَرُة َدعَّ   ُتمَّ

 الشرح: 

 تقدم القول يف الصعوة. وهي من أنواع الطيور، وحكمها: الحل.

 الُبْلُبل:

 والبلبل نوع من العصافير جميل المنظر والصوت.

(: البلبل: من أنواع العصافير. ويقال له 3/995) حياة الحيوان قال يف

 النغر. الكعيت والجميل مصغرات، وهو

 هوالعرب تقول: البلبل يعندل، أي يصوت. ا

ل: خَّ  الدُّ

 (:3/366) حياة الحيوان قوله: )كدخلة(: قال يف

الدخل: بتشديد الخاء المعجمة أيًضا طائر صغير والجمع الدخاخيل 

أدب  وهو أغرب يسقط على رُءوس الشجر والنخل. واحدته دخلة. ويف

 هاالبن قتيبة: الدخل ابن تمرة.  الكاتب



 يف شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان فتح ذي الجالل واإلكرام

 

341 

  

  

  

 

(: ومنه الدخلة: قال أبوحاتم: وهي طائرة تكون يف 27ص) التبيان قال يف

الفيران، وتدخل البيوت وتتعيذها الصبيان، فإذا كان الشتاء انتشرت وخرجت 

بعضهن كدًرا ودهًسا وزرًقا، ويف بعضهن رقش بسواد وحمرة، وهي بعظم 

طويلتها، وقصيرة  القنربة، والقنربة أعظم رأًسا منها، ال قصيرة الدبابا وال

 هالرجلين. ا

 والدخل نوع من العصافير الصغيرة حتى قيل:

ـــلِ  ـــاِت اْلُجهَّ ـــْيَن اْلَغانَِي ـــرُّ َب  َيُم

 

لِ  خَّ َراِد الـدُّ ْقِر َيْجُفو َعـْن طـِ  َكالصَّ

 
 الحل. حكمه:

َراج:  الدُّ

 (:9/397قال الدميري )

وأبوضبة، بضم الدال وفتح الراء المهملتين كنيته أبوالحجاج وأبوخطار 

وهو طائر مبارك، كثير النتاج، مبشر بالربيع، وهو القائل: )بالشكر تدوم 

النعم( وصوته مقطع على هذه الكلمات، وتطيب نفسه على الهواء الصايف، 

وهبوب الشمال، ويسوء حاله هببوب الجنوب، حتى إنه ال يقدر على 

خلقة القطا  الطيران، وهو طائر أسود باطن الجناحين، وَاهرهما أغرب على

 إال أنه ألطف. 



رة ل والتُّمَّ خَّ ْعَوة والُبْلُبل والدُّ  الصَّ

 

341 

 
والدراج إسم يطلق على الذكر واألنثى، حتى تقول الحيقطان: فيختص 

بالذكر، وأرض مدرجة أي ذات دراج. كذا قاله الجوهري. وقال سيبويه: 

واحدة الدراج درجوج، والديلم ذكر الدراج وقال ابن سيده: الدراج طائر 

بن دريد أحسبه مولًدا وهو شبيه بالحيقطان، وهو من طير العرا  قال ا

الحرجة مثل الرطبة. وأما الجاحظ فجعله من أقسام الحمام ألنه يجمع فراخه 

تحت جناحيه، كما يجمع الحمام من شأنه أنه ال يجعل بيضه يف موضع 

واحد، بل ينقله لئال يعرف أحد مكانه وال يتسافد يف البيوت وإنما يفعل ذلك 

 وين يصف دراجة:يف البساتين قال أبوالطيب المأم

ــِديعٍ  ــٍن َب ــَذاِت ُحْس ــا بِ ــْد َبَعْثنَ  َق

 

ــنْ    َأْحَس
َ
ــي ــْل ِه ــِع َب بِي ــاِت الرَّ   َكنََب

 
ــــاٍر َوآسٍ  نَ ــــْن ِجل  ــــي ِرَداٍء مِ  فِ

 

ــْن َياَســِميٍن َوَسْوَســنْ   ــيٍص مِ   َوَقِم

 
قال الجاحظ: وهو من الخلق الذي ال يسمن بل يعظم وإذا عظم لم 

 يحمل اللحم.

 حكمه:

 نه إما من الحمام أو من القطا وهما حالالن.الحل أل

األمثال: قالوا: )فالن يطلب الدراج من خيس األسد( يضرب لمن يطلب 

 هما يتعذر وجوده. ا
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رة:  التُّمَّ

 (:32) التبيان قوله: )تمرة(: قال يف

التّمير: قال أبوحاتم: أصغر ما يكون  -أي: من أنواع العصافير  -ومنه 

ب والشجر كما تجرش النخل والدبر. وقال من الطير، يجرش الزغ

 األصمعي: التمرة، وأنشد:

َرهْ  َواْحَتَمَل التَّْيُم َفِريَخ   التُّمَّ

 هيعني أن الريح ألقت التمرة فاستغنى الفرخ عن أبويه. ا

 

 



ْعَوة والبُ  رةالصَّ ل والتُّمَّ خَّ  ْلُبل والدُّ

 

343 

 

 الضجرة والشرشور

ـــَوْيَدا -65 اَلُة ُس ـــوَّ ـــْجَرُة َش  َوُض

 

ـــــَدا  ـــــْوتِِه ُعَوْي ـــــُر لَِص  َوُشْرُش

 
 الشرح:

 لضجرة: ا

َجرة: ضرب من الطير، وذكرها ابن سيدة يف كتاب  يف جمهرة اللغة: والضُّ

المخصص يف طيور الرب، وقال: السودانية ُهنَّية سوداء طويلة الذنب بصغر 

ويسمون القارية السوداء  الضجرة وسوادها تدخل يف الشجرة، وقال:

 هى متفرقاانت الضجرة وهي عرماء والعرم بياض ببطنها والجميع الضجر.

 الشرشور:

 قوله: )وشرشرة(: الشرشور هو الربقش.

 (:3/332) حياة الحيوان قال يف

الربقش: بكسر الباء الموحدة ثم راء مهملة فقاف فشين معجمة، طائر 

 هصغير مثل العصفور، ويسميه أهل الحجاز الشرشور. ا

 (:9/37وقال )

حمرة، قاله ابن الشرشور: كعصفور طائر مثل العصفور أغرب على لطافة ال

 هسيده. ا
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اع:  القرَّ

اع.  قوله: )وقرعة(: هو القرَّ

 (:355) التبيان قال يف

ومنه القراع: قال أبوحاتم: كأنه قارية، يأيت العود اليابس فال يزال يقرعه 

اعات. ا  هبمنقاره قرًعا يسمع صوته، والجمع القرَّ

 وكل هذه حالل على ما تقدم.
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 الُقَبَعة

 قوله:

 َمــا فِــي َصــْوتِِه اْعتَِبــارُ  َومِنـْـهُ  -66

 

 لَِســــامٍِع مِــــْن َذلِــــَك اْعتِــــَذارُ  

 
ٍء َصـنََعهْ  -63

ْ
 َأْتَقَن َرب ي ُكـلَّ َشـي

 

ـــهْ   ـــي اْلُقَبَع ـــُه فِ َفْت ُقْدَرُت ـــرَّ  َتَص

 
ــَراءُ  -67 ــَها َغْب ــي َنْفِس ــاِئَرُة فِ  َط

 

ـــَراءُ   ـــا َحْم ـــي َلْونَِه ـــا فِ  َوِرْجُلَه

 
 ْيًئا َقـْد ُصـبِغْ َوَرْأُسَها ُتْشبُِه َش  -62

 

ـــِزغْ   ـــَوُد َرْأٍس اَل َت ـــَها َأْس  َوَبْعُض

 
ـــب ُح  -37 ـــِوُط ُمَس ـــاُنَها ُمَوْط  لَِس

 

ـــب ُحوا  ـــا َفَس ـــي َداِئًم ـــِد َرب   بَِحْم

 
 :الشرح

أي ومن الطيور المباحة الحالل ذات األصوات الطيبة الدالة على عظمة 

 . ذي الجالل

 الُقَبعة:

 (:9/797) حياة الحيوان قال يف

القبعة: بضم القاف وتخفيف الباء الموحدة، والعين المهملة 

المفتوحتين، طير أبقع مثل العصفور، يكون عند حجرة الجرذان، فإذا فزع أو 

 هرمي بحجر انقبع فيها. ا

 (:359) التبيان ويف
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ومنه القوبع: وهو طائر أحمر الرجلين، كأن رأسه شيب مصبوغ، ومنها ما 

 هئر خلقه أغرب وهو يوطوط. ايكون أسود الرأس وسا

 الحل على ما تقدم بيانه مراًرا. حكمها:

 التسبيح:

فيه الحث على التسبيح والتسبيح هو التنزيه، واألخبار  قوله: )فسبحوا(:

َماَواُت  بتسبيح الطير، وغيره هلل وهذا داخل يف قوله تعالى: ﴿ُتَسب ُح َلُه السَّ

يِهنَّ 
ْبُع َواأْلَْرُض َوَمْن فِ ٍء إِالَّ ُيَسب ُح بَِحْمِدِه َوَلِكْن اَل َتْفَقُهوَن  السَّ ْ

َوإِْن مِْن َشي

﴿َأَلْم َتَر َأنَّ اهلَل ُيَسب ُح َلُه َمْن فِي [، 33]اإلسراء: َتْسبِيَحُهْم إِنَُّه َكاَن َحلِيًما َغُفوًرا ﴾

اٍت ُكِل َقْد َعلَِم َصاَل  ْيُر َصافَّ َماَواِت َواأْلَْرِض َوالطَّ َتُه َوَتْسبِيَحُه َواهلُل َعِليُم السَّ

قال الشوكاين يف فتح القدير: ثم بين سبحانه جاللة  [،33]النور: بَِما َيْفَعُلوَن﴾

يِهنَّ ملكه وعظمة سلطانه فقال: 
ْبُع َواألَْرُض َوَمْن فِ َمَواُت السَّ ﴿ ُتَسب ُح َلُه السَّ

 ﴿ فيهّن ﴾لفوقية، وقال: ُقِرىء بالمثناة التحتية يف يسبح، وبا [.33]اإلسراء:﴾

بضمير العقالء إلسناده إليها التسبيح الذي هو فعل العقالء، وقد أخرب 

سبحانه عن السموات واألرض بأهنا تسبحه، وكذلك من فيها من مخلوقاته 

الذين لهم عقول وهم المالئكة واإلنس والجن وغيرهم من األشياء التي ال 

 ﴿ َوإِن ّمن َشْىء إِالَّ ُيَسّبُح بَِحْمَدِه ﴾قال: تعقل، ثم زاد ذلك تعميًما وتأكيًدا ف

يِهنَّ ﴾فشمل كل ما يسمى شيًئا كائنًا ما كان، وقيل: إنه يحمل قوله: 
 ﴿ َوَمن فِ
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على ما  ﴿ َوإِن ّمن َشْىء إِالَّ ُيَسّبُح بَِحْمَدِه ﴾على المالئكة والثقلين، ويحمل 

 عدا ذلك من المخلوقات.

هذا العموم هل هو مخصوص أم ال؟ فقالت  وقد اختلف أهل العلم يف

طائفة: ليس بمخصوص، وحملوا التسبيح على تسبيح الداللة، ألن كل 

مخلو  يشهد على نفسه ويدّل غيره بأن اهلل خالق قادر. وقالت طائفة: هذا 

التسبيح على حقيقته والعموم على َاهره. والمراد أن كل المخلوقات تسبح 

لذي معناه التنزيه وإن كان البشر ال يسمعون ذلك هلل سبحانه هذا التسبيح ا

فإنه  ﴿ ولكن الَّ َتْفَقُهوَن َتْسبِيَحُهْم ﴾وال يفهمونه، ويؤيد هذا قوله سبحانه: 

لو كان المراد تسبيح الداللة لكان أمًرا مفهوًما لكل أحد، وأجيب: بأن المراد 

بار. وقالت طائفة: إن الكفار الذين يعرضون عن االعت ﴿ الَّ َتْفَقُهوَن ﴾بقوله 

هذا العموم مخصوص بالمالئكة والثقلين دون الجمادات، وقيل: خاص 

باألجسام النامية فيدخل النباتات، كما روي هذا القول عن عكرمة والحسن 

 وخصا تسبيح النباتات بوقت نموها ال بعد قطعها. انتهى
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 الشرشر

 قوله:

ـــِغيرِ  -33 ـــَوْيِئٍر َص ـــٍر َط  َكُشْرُش

 

ـــبِهُ   ـــاْلُحُبورِ  ُيْش ـــْرِد َك ـــْوَن اْلُب  َل

 
ــُل  -39 ــْيَس ُيْؤَك وَد َفَل ــُر الــدُّ  َوَينُْق

 

 ُيَصــــاُد بِــــاْلَفخ  َكــــَذاَك ُينَْقــــُل  

 
 الشرح:

 (:397) التبيان قال يف

ومنه الشرشر، قال أبوحاتم طوئير صغير يشبه لونه لون الربود، ينقر 

سمونه الشريشر الدود ويأخذه الفخ، والجمع: شراشر، وأهل المدينة ي

 هوالشريشير. ا

ذكر ما تقدم وزاد: )وقال األصمعي: نظر ابن أبي الزناد  المخصص ويف

إلى يوسف القاضي فقال من هذا الذي كأنه شريشير يتقوس على حباله. 

أبوعبيد: الشرشور طائر صغير مثل العصفور بلغة أهل الحجاز ويسميه 

 األعراب الربقش صاحب العين. انتهى

لى ما يظهر الحل، وما ذكر من العلة يف كراهته ال ينهض إلى ع وحكمه:

 تحريمه، واهلل أعلم.
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 مستعير الحسن

 قوله:

 لُِمسَتِعير الُحسن َلوُن َأَحَمـرُ  -37

 

ــــَهرُ   ــــَوٍد ُمَش ــــُش َرأس َأس  َوِرِي

 
 يف القصيدة!!![ ]ليس

 الشرح:

 (:9/736) المخصص قال ابن سيده يف

ْحَمر َكَأنَُّه الدُم أسوُد الرأِس إَِلى َما َبين َجَناَحْيِه )ُمْسَتِعير الُحْسن( طائُر أَ 

 هَوفِي الَحْوَصَلة َخْيُط أسوُد إَِلى َما َبين ِرْجَلْيِه. ا

 الحل للعموم الذي تقدم ذكره. حكمه:
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 تحريم الخبيث من الطيور

 قوله:

 َأْيًضا َكـَذا مِـْن َسـاِئِر الطُُّيـورِ -33

 

ـــنْ   ـــُث مِ ـــُرُم اْلَخبِي ـــورِ  َوَيْح  ُطُي

 
 الشرح:

أفاد أن القول يف سائر الطيور على ما تقدم الحل اطراًدا للقاعدة 

 المستنبطة من عمومات األدلة التي تقدم ذكرها مرارا.

تقدم معنا القول يف قاعدة اإلستخباث  قوله: )ويحرم الخبيث من طيور(:

مه اهلل على وأنه ال تفيد تحليل وال تحريم، وهنا نذكر أن الخبيث هو الذي حرّ 

 عباده.

 ( بعد قول الخرقي:733-37/736) المغني قال ابن قدامة يف

ُم مَِن اْلَحَيَواِن، َما َنصَّ اهلُل َتَعاَلى َعَلْيِه فِي ِكَتابِِه، َوَما َكاَنِت اْلَعَرُب  َوالُمَحرَّ

يه َخبِيًثا، َفُهَو مُ  يه َطي ًبا َفُهَو َحاَلُل، َوَما َكاَنْت ُتَسم  ُم؛ لَِقْوِل اهللُتَسم  َحرَّ
َتَعاَلى   ِ 

ُم َعَلْيِهُم اْلَخَباِئَث﴾ ي َباِت َوُيَحر  َيْعنِي بَِقْولِِه: َما  [353]األعراف: ﴿َوُيِحلُّ َلُهُم الطَّ

ى اهلُل َتَعاَلى فِي ِكَتابِِه. َقْوَلُه ُسْبَحاَنُه:  ُم َوَلْحُم َسمَّ َمْت َعَلْيُكُم الَمْيَتُة َوالدَّ ﴿ُحر 

 بِِه﴾اْلخِ 
ِ
َوَما َعَدا َهَذا، َفَما اْسَتَطاَبْتُه اْلَعَرُب،  [.7]المائدة: نِْزيِر َوَما ُأِهلَّ لَِغْيِر اهلل

ي َباِت﴾َفُهَو َحاَلُل؛ لَِقْوِل اهلُل َتَعاَلى:  َيْعنِي  [،353]األعراف: ﴿َوُيِحلُّ َلُهُم الطَّ
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﴿َيْسَأُلوَنَك َماَذا ُأِحلَّ ِه فِي اآْلَيِة اأْلُْخَرى: َيْسَتطِيُبوَنُه ُدوَن اْلَحاَلِل، بَِدلِيِل َقْولِ 

ي َباُت﴾  [.3]المائدة: َلُهْم ُقْل ُأِحلَّ َلُكُم الطَّ

َوَلْو َأَراَد اْلَحاَلَل َلْم َيُكْن َذلَِك َجَواًبا َلُهْم. َوَما اْسَتْخَبَثْتُه اْلَعَرُب، َفُهَو 

ُم؛ لَِقْوِل اهلل ُمَحرَّ
ُم َعَلْيِهُم اْلَخَباِئَث﴾﴿َويُ َتَعاَلى:  ِ  ِذيَن [، 353]األعراف: َحر  َوَالَّ

َنَُّهُم 
ِ
ُتْعَتَبُر اْستَِطاَبُتُهْم َواْستِْخَباُثُهْم ُهْم َأْهُل اْلِحَجاِز، مِْن َأْهِل اأْلَْمَصاِر؛ أل

نَِّة، َفُرِجَع فِي  ِذيَن َنَزَل َعَلْيِهُم اْلِكَتاُب، َوُخوِطُبوا بِِه َوبِالسُّ َِِهَما الَّ ُمْطَلِق َأْلَفا

ُروَرِة َوالَمَجاَعِة  َنَُّهْم لِلضَّ
ِ
إَلى ُعْرفِِهْم ُدوَن َغْيِرِهْم، َوَلْم ُيْعَتَبْر َأْهُل اْلَبَواِدي؛ أل

ا َيْأُكُلوَن؟ َفَقاَل: َما َدبَّ َوَدَرَج، إالَّ  َيْأُكُلوَن َما َوَجُدوا، َولَِهَذا ُسِئَل َبْعُضُهْم َعمَّ

ا اَل ُأمَّ ُحَبيْ  مَّ
ٍن. َفَقاَل: لَِتْهَن ُأمَّ ُحَبْيٍن اْلَعافَِيُة. َوَما ُوِجَد فِي َأْمَصاِر الُمْسلِِميَن، مِ

َيْعِرُفُه َأْهُل اْلِحَجاِز، ُردَّ إَلى َأْقَرِب َما ُيْشبُِهُه فِي اْلِحَجاِز، َفإِْن َلْم ُيْشبِْه َشْيًئا 

 ُعُموِم َقْوله َتَعاَلى مِنَْها، َفُهَو ُمَباُح؛ لُِدُخولِِه فِي 
َّ
 إَِلي

َ
﴿ُقْل ال َأِجُد فِي َما ُأوِحي

ًما﴾  [.335]األنعام: ُمَحرَّ

 صلى اهلل عليه وسلم: 
 
ا »اآْلَيَة، َولَِقْوِل النَّبِي مَّ

َوَما َسَكَت اهلُل َعنُْه، َفُهَو مِ

يَداِن، َواْلُجَعاَلِن، إَذا َثَبَت َهَذا، َفِمَن الُمْسَتْخَبَثاِت اْلَحَشَراُت  ،«َعَفا َعنْهُ  ، َكالد 

َوَبنَاِت َوْرَداَن، َواْلَخَنافِِس، َواْلَفْأِر، َواأْلَْوَزاِغ، َواْلِحْرَباِء، َواْلَعَضاِة، 

 َواْلَجَراِذيَن، َواْلَعَقاِرِب، َواْلَحيَّاِت.
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َص َمالُِك، َواْبُن َأبِ  . َوَرخَّ
ُّ
افِِعي ي َلْيَلى، َوبَِهَذا َقاَل َأُبوَحنِيَفَة، َوالشَّ

ي َهَذا ُكل ِه، إالَّ اأْلَْوَزاَغ، َفإِنَّ اْبَن َعْبِداْلَبر  َقاَل: ُهَو ُمْجَمُع َعَلى 
، فِ
ُّ
َواأْلَْوَزاِعي

وا بُِعُموِم اآْلَيِة الُمبِيَحِة. َيْت. َواْحَتجُّ  َتْحِريِمِه. َوَقاَل َمالُِك: اْلَحيَُّة َحاَلُل إَذا ُذك 

ُم َعَلْيِهُم اْلَخَباِئَث﴾اَلى: َوَلنَا، َقْوله َتعَ    [،353]األعراف: ﴿َوُيَحر 
 
َوَقْوُل النَّبِي

َخْمُس َفَواِسُق، ُيْقَتْلَن فِي اْلِحل  َوالَحَرِم؛ اْلَعْقَرُب، »صلى اهلل عليه وسلم: 

يَُّة( َمَكاَن: ، َوفِي َحِديٍث: )اْلحَ «َواْلَفْأَرُة، َواْلُغَراُب، َواْلِحَدَأُة، َواْلَكْلُب اْلَعُقورُ 

َنَّ اهلَل َتَعاَلى َقاَل: 
ِ
ْيِد الُمَباِح، َلْم ُيَبْح َقْتُلَها، َوأل َن الصَّ

)اْلَفْأَرِة(. َوَلْو َكاَنْت مِ

ْيَد َوَأْنُتْم ُحُرُم﴾  [.25]المائدة: ﴿ال َتْقُتُلوا الصَّ

َم َعَلْيُكْم َصْيُد اْلَبر  َما ُدْمُتْم ُحُرًما﴾َوَقاَل:  َنََّها  [،26لمائدة: ]ا﴿َوُحر 
ِ
َوأل

َمْت، َكاْلَوَزِغ َأْو َمْأُموُر بَِقْتلَِها، َفَأْشَبَهِت اْلَوَزَغ. انتهى  ُمْسَتْخَبَثُة، َفُحر 
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 النهاس

اُس مِْن ُعْصـُفورِ  -35  َوَيْحُرُم النُّهَّ

 

ــــــورِ    َكُبوَهــــــٍة َوُبوَمــــــِة اْلُقُب

 
ــاُوُس  -36 ــُرُم َوالطَّ ــا َتْح  َواْلَببََّغ

 

ـــاُموُس اْســـتَ   ـــُه النَّ ـــا ُقوُت   ْخَبُثوا َم

 
 الشرح:

قيده بقوله: )من عصفور( ألن النهاس بتشديد النون األولى والسين يف 

 آخره: األسد. أفاده الدميري.

 (:337) التبيان قال يف

كفاية  ومنه النهاس: بتشديد النون والسين المهملة يف آخره. قال يف

هناًسا ألنه ينهس اللحم، والنهس : إنه طائر صغير الجسم، سمى  المتحفظ

 هأصله أكل اللحم بطرف األسنان، والنهش بالشين المعجمة أكله بجميعها. ا

( حيث 9/733للدميري ) حياة الحيوان (، و7/933) روضة الطالبين وانظر

قال: النهس: طائر يشبه الصرد، إال أنه غير ملمع، يديم تحريك ذنبه ويصيد 

رد وصردان. وقال ابن سيده: النهس ضرب من العصافير، وجمعه هنسان كص

الصرد، وسمي بذلك ألنه ينهس اللحم. والنهس أصله أكل اللحم بطرف 

األسنان، والنهش بالشين المعجمة أكله بجميعها والطير إذا أكل اللحم إنما 

 يأكله بطرف منقاره، فلذلك سمي هنسا.
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أيت بن ثابت قال: ر أن زيد معجم الطرباين و مسند أحمد ويف

بن سعد وقد صاد هنسا باألسواف، فأخذه من يده وأرسله.  شرحبيل

وإنما أرسله ألن ، واألسوا  اسم موضع بحرم المدينة الذي حرمه رسول اهلل 

( َعْن َرُجٍل َقاَل: َدَخَل َعَلىَّ 3532صيد المدينة حرام كمكة، وأخرجه مالك يف )

ِد اْصَطْدُت ُنَهًسا َفَأَخَذُه َزْيُد مِْن َيِدى َفَأْرَسَلُه. ْبُن َثابٍِت َوَأَنا بِاألَْسَواِف َوقَ  َزْيدُ 

ِغيُر َفْوَ  اْلُعْصُفوِر  ِ قال البيهقي: َقاَل َأُبوَعْبِداهلل ْيُر الصَّ اْلُبوَشنِْجىُّ النَُّهَساُء الطَّ

ِه َمالُِك  ِذى َلْم ُيَسم  ُجُل الَّ اُه ُيَقاُل ُهَو ْبُن َأَنٍس َرِحَمنَ  َشبِيُه بِاْلُقنُْبَرِة. الرَّ ا اهلُل َوإِيَّ

 ُشَرْحبِيُل َأُبوَسْعٍد.

(: قوله: ُنَهًسا: بضم النون، وفتح الهاء، 355/ 75) مسند أحمد قال محقق

َردية ورتبة العصفوريات، لونه  وآخره سين مهملة: وهو طائر من الفصيلة الصُّ

، كستنائي، وهو أكرب من العصفور، ضخم الرأس والمنقار، شرس الطباع

 يصيد العصافير وصغار الحيوان، ويديم تحريك ذنبه.

 قال الشافعي: النهس حرام كالسباع التي تنهس اللحم. الحكم:

 قلت: الذي يظهر لي كون زيد ابن ثابت جعله صيدا أنه حالل واهلل أعلم.

 فائدة: يف نهس اللحم:

 (:9737) الدارمى (، و7/377) مسند أحمد (، و3775) سنن الرتمذي يف -3

بن الحرث قال: زوجني أبي فدعا أناًسا  من طريق عبدالكريم عن عبداهلل
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بن أمية فقال: إن رسول اهلل قال اهنسوا اللحم هنسا فإنه أهنأ  فيهم صفوان

 وأمرأ.

قال أبوعيسى وهذا حديث نعرفه إال من حديث عبدالكريم وقد تكلم 

  من قبل حفظه.بعض أهل العلم يف عبدالكريم المعلم منهم أيوب السختياين 

ال تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صنيع األعاجم لكن اهنسوه هنًسا  -9

( وقال: ليس هو بالقوى. 7337، رقم 7/732فإنه أهنأ وأمرأ أخرجه أبوداود )

( وقال: تفرد به أبومعشر المدنى 5727، رقم 5/23) شعب اإليمان والبيهقى ىف

 (.33377رقم ، 3/977) السنن الكربى وليس بالقوى. وىف

(: َأُبوَمْعَشٍر َهَذا اْسُمُه 9939تحت حديث رقم ) السنن وقال النسائي

ْبُن ُكَلْيٍب َوُهَو ِثَقُة َوُهَو َصاِحُب إِْبَراِهيَم َرَوى َعنُْه َمنُْصوُر َوُمِغيَرُة َوُشْعَبُة  ِزَيادُ 

 اْسُمُه َنِجيُح َوُهَو َضِعيُف َوَمَع 
ُّ
َضْعِفِه َأْيًضا َكاَن َقِد اْخَتَلَط َوَأُبوَمْعَشٍر الَمَدنِي

دُ  نَْها ُمَحمَّ
ْبُن َعْمٍرو َعْن َأبِي َسَلَمَة َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة َعِن  ِعنَْدُه َأَحاِديُث َمَناِكيُر مِ

 َقاَل َما َبْيَن الَمْشِرِ  َوالَمْغِرِب ِقْبَلُة َومِنَْها ِهَشامُ 
 
 ْبُن ُعْرَوَة َعْن َأبِيِه َعنْ  النَّبِي

يِن َوَلِكِن اْنَهُسوا َنْهًسا  ك    اَل َتْقَطُعوا اللَّْحَم بِالس 
 َعاِئَشَة َعِن النَّبِي

وقد ثبت هنس اللحم مِن فعله يف حديث أبي هريرة أخرجه البخاري 

، ولفظه عند البخاري: كنا َمَع 9/375(، وقد سلف 793( )323(، ومسلم )7737)

 فنهَس منها َنْهسًة. -ع ـ وكانت تعجبهالنبي يف دعوٍة، فرفعت إليه الذرا
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 البوهة:

 وقوله: )كبوهة( أي: وحرمة النهاس كحرمة البوهة.

 (:3/997) حياة الحيوان قال الدميري يف

البوه: بضم الباء وتشديد الواو طائر يشبه البوم إال أنه أصغر منه واألنثى 

 بوهة ويشبه هبا الرجل األحمق قال امرؤ القيس:

 اَل َتنْكِِحــــي ُبوَهــــةً َأَيــــا ِهنْــــُد 

 

ــــــَبا ــــــُه َأْحَس ــــــِه َعِقيَقُت  َعَلْي

 
األحسب من الناس الذي يف شعره شقرة وصفه باللؤم والشح، يقول كأنه 

لم تخلق عقيقته يف صغره حتى شاخ. وقيل: إنه الرجل الضعيف الطائش. 

بة والبوهة ما أطارته الريح والبوه ذكر البوم وقيل البوه الكبير من البوم قال رؤ

 يذكر كربه:

 َكاْلُبوِه َتْحَت الظُّلَمِة الَمْرُشوشِ 

وقيل: البوه طائر يشبه البوم وقيل: األحسب الذي ابيض جلده من داء 

ففسدت شعرته فصار أحمر وأبيض ويكون ذلك يف الناس واإلبل. وقيل 

 هاألحسب األبرص. ا

 (:37) التبيان وقال المصنف يف
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قال ابن قتيبة: البوه طائر مثل البومة، فإن  ومنه البوه، ويقال البوهة أيًضا،

كانت هذه البوهة فظاهر، وإن لم تكن وكانت من طير الليل التحقت بالبومة 

 يف منع األكل؛ عماًل بالمتشابه.

ومن الصحاح: البوه: طائر يشبه البومة إال أنه أصغر منه، واألنثى بوهة. 

 هقال أبوعمرو: هي البومة الصغيرة. انتهى. ا

 :حكمه

 حرام لخبثه.

 البومة:

 (:993-3/996) حياة الحيوان قال الدميري يف

البوم والبومة: بضم الباء طائر يقع على الذكر واألنثى حتى تقول: صدى 

أو فياد فيختمر بالذكر وكنية األنثى أم الخراب وأم الصبيان ويقال لها أيًضا 

والخفاش غراب الليل. قال الجاحظ: وأنواعها الهامة والصمى والضوع 

وغراب الليل والبومة. وهذه األسماء كلها مشرتكة أي تقع على كل طائر من 

طير الليل يخرج من بيته ليال، قال: وبعض هذه الطيور يصيد الفأر وسام 

أبرص والعصافير وصغار الحشرات وبعضها يصيد البعوض. ومن طبعها أن 

ه. وهي قوية تدخل على كل طائر يف وكره وتخرجه منه وتأكل فراخه وبيض

السلطان بالليل ال يحتملها شيء من الطير وال تنام بالليل، فإذا رآها الطير 
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بالنهار قتلنها ونتفن ريشها، للعداوة التي بينهن، وبينها ومن أجل ذلك صار 

الصيادون يجعلوهنا تحت شباكهم ليقع لهم الطير. ونقل المسعودي عن 

من أن تصاب بالعين لحسنها الجاحظ أن البومة ال تظهر بالنهار، خوفا 

وجمالها ولما تصور يف نفسها أهنا أحسن الحيوان لم تظهر إال بالليل. وتزعم 

العرب يف أكاذيبهم أن اإلنسان إذا مات أو قتل، تتصور نفسه يف صورة طائر، 

تصرخ على قربه، مستوحشة لجسدها، والطائر ذكر البوم وهو الصور. ويف 

 عشا  العرب:ذلك يقول توبة الحميري أحد 

ــلََّمْت  ــَة َس ــى اأْلَْخَيلَِي ــْوَأنَّ َلْيَل  َوَل

 

ــَفاِئُح  ــَدُل َوَص ــي َجنْ  َوُدونِ
َّ
ــي  َعَل

 
ــا ــِة َأْو َزَق ــلِيَم اْلَبَشاَش  َلَســلَّْمُت َتْس

 

 إَِلْيَها َصًدى مِْن َجانِِب اْلَقْبِرَصـاِئُح 

 
 انتهى.

 حكمه:

على المشهور  (: وهو محرم بجميع أنواعه35) التبيان قال المصنف يف

 ه لخبث لحمه. ا

(: يحرم أكل جميع أنواعها. قال 997) حياة الحيوان وقال الدميري يف

الرافعي: ذكر أبوعاصم العباثي أن البوم حرام كالرخم، وكذلك الضوع. 

وعن الشافعي قول إنه حالل، وهذا يقتضي أن الضوع غير البوم. لكن يف 

جنس الهام. وقال المفضل: إنه الصحاح أن الضوع طائر من طير الليل من 



 النهاس

 

359 

 
ذكر البوم فعلى هذا إذا كان يف الضوع قول، لزم إجراؤه يف البوم ألن األنثى 

:  الروضة والذكر من الجنس الواحد ال يختلفان يف الحل والحرمة! وقال يف

 هاألشهر أن الضوع من جنس الهام فنحكم بتحريمه. ا

 الضوعة، والضوع:

 (:9/726البن سيده ) المخصص يف

َوَعة:   الضُّ

صغيرة ولوهنا إلى الصفرة عاليتها رقشة وباطنها صفرة وزرقة قصيرة 

العنق والزمكي أصغر من العصفور اليها الصغارة واللؤم يقول اليها انتهيا 

وانما سميت ضوعًة من قبل صويت لها يصوت يف وجه الصبح وقيل الضوعة 

 حمراء الخوافق.سوداء كسواد الغراب وهي أكرب من الضجرة قلياًل 

وع:  والضُّ

طائر أسود مثل الغراب أصغر منه غير أنه أحمر الجناحين ورديهما وقيل 

هو من العصافير والعصافير ما صغر من الطير فكان دون الدخل والحمر 

والحمرة والعصفور يجمعان الدخل وما دوهنما وقيل الضوع طائر أبغث مثل 

الضوع فقال بعضهم انه من غير الدجاجة وهو طيب اللحم وقد اختلفوا يف 

الطير ابن دريد والجمع أضواع وضيعان أبوحاتم الضوع لغة يف الضوع. 

 انتهى
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 على ما تقدم من اعتقاد العرب فيها. قوله: )القبور(:



 حكم الببغاء والطاوس
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 حكم الببغاء والطاوس

ــاُوُس  -36 ــُرُم َوالطَّ ــا َتْح  َواْلَببََّغ

 

ـــاُموُس   ـــُه النَّ ـــا ُقوُت   اْســـَتْخَبُثوا َم

 
 :الشرح

 الببغا:

 (:363-3/352) حياة الحيوان قال الدميري يف

الببغاء: بثالث باءات موحدات أوالهن وثالثتهن مفتوحتان والثانية 

ساكنة وبالغين المعجمة وهي هذا الطائر األخضر المسمي بالمرة، بدال 

مهملة مضمومة، قاله يف العباب وضبطها ابن السمعاين يف األنساب بباءين 

وبإسكان الثانية. وقال: لقب هبا أبوالفرج الشاعر لفصاحته، بفتح األولى 

وقال القضاعي: للثغة كانت يف لسانه، وهي يف قدر الحمام يتخذها الناس 

لالنتفاع بصوهتا، كما يتخذون الطاووس لالنتفاع بصوته ولونه. ومن الببغاء، 

منقار بن بويه درة بيضاء اللون، سوداء ال نوع أبيض وقد أهدي لمعز الدولة

والرجلين على رأسها ذؤابة فستقية، وجميع أنواعها معدوم سوى األخضر 

 فهو الموجود اآلن.

وهو حيوان دمث الخلق، ثاقب الفهم، له قوة على حكاية األصوات 

وقبول التلقين، يتخذه الملوك واألكابر لينم بما يسمع من األخبار، ويتناول 
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بيده. والناس يحتالون يف تعليمه مأكوله برجله، كما يتناول اإلنسان الشيء 

بطر  عدة: قال أرسطاطاليس: إذا أردت تعليم الببغاء الكالم، فخذ مرآة 

واجعلها أمامها، فرتى صورهتا أي صورة نفسها، ثم تكلم من َاهر المرآة 

وتعاودها، فإهنا تعيد الكالم. وقال ابن الفقيه: رأيت بجزيرة رانج حيوانات 

ها صنًفا من الببغاء أحمر وأبيض وأصفر، يعيد غريبة األشكال ورأيت في

 الكالم بأي لغة كانت قال أبوإسحا  الصابي يف وصفها:

 َأْنَعُتَهـــــا َصـــــبِيَحًة َملِيَحـــــهْ 

 

ـــــيَحهْ  ـــــِة اْلَفِص ـــــًة بِاللَُّغ  َناطَِق

 
ْت مِـــَن اأْلَْطَيـــاِر َوالل َســـانُ   ُعـــدَّ

 

ــــــوِهُمنِي بَِأنََّهــــــا إِْنَســــــانُ   ُي

 
 َبَها اأْلَْخَبـــاَراَتنِْهـــي إَِلـــى َصـــاحِ 

 

ـــَتاَرا ـــَراَر َواأْلَْس ـــُف اأْلَْس  َوَتْكِش

 
ـــــِميَعهْ  ـــــا َس ـــــاُء إاِلَّ َأنََّه  َبْكَم

 

ــــهْ  ــــَمُعُه َطبِيَع ــــا َتْس ــــُد َم  ُتِعي

 
ـــَدةِ  ـــا اْلَبِعي ـــْن باَِلِدَه ـــَك مِ  َزاَرْت

 

ـــَدةِ  ـــَدَك َكاْلَقِعي ـــَتْوَطنَْت ِعنْ  َواْس

 
ــــْوُز َواأْلَُرزُّ  ــــَراُه اْلَج  َضــــْيُف ِق

 

ــــِه َيِعــــزُّ 
ــــي إِْتَيانِ ــــْيُف فِ  َوالضَّ

 
ـــوِقي ـــا اْلَخُل ـــي مِنَْقاِرَه ـــَراُه فِ  َت

 

 َكُلْؤُلــــــٍؤ ُيْلَقــــــُط بِــــــاْلَعِقيِق 

 
ـــْينِ  ـــْيِن َكاْلَفصَّ ـــْن َعْينَ

ـــُر مِ  َتنُْظ

 

اَصــْينِ  ـوِر َوالظُّلَمــِة َبصَّ  فِــي النُـّ

 
ـــا اْلَخْضـــَراءِ  ـــي ُحلَّتَِه ـــيُس فِ  َتِم

 

ـــادَ  ـــاِة اْلَغ ـــُل اْلَفَت ـــْذَراءِ مِْث  ِة اْلَع

 
 َخِريــــَدُة ُخــــُدوُرَها اأْلَْقَفــــاُص 

 

ــاَلُص  ــَها َخ ــْن َحْبِس ــا مِ ــْيَس َلَه  َل

 
 َنْحبُِســـَها َوَمـــا َلَهـــا مِـــْن َذْنـــِب 

 

 َوإِنََّمـــــا َذاَك َلَفـــــْرِط اْلُحـــــب  

 
ــُغوُف  ــا َمْش ــي بَِه ــي َقْلبِ تِ ــَك الَّ  تِْل

 

ــُروُف  ــُمَها َمْع ــا َواْس ــُت َعنَْه  َكنَّْي

 
ـــِرُك فِ  َمـــانِ ُيْش ـــاِعُر الزَّ  يَهـــا َش

 

ــــانِ  ــــُروُف بِاْلَبَي ــــُب الَمْع  اْلَكاتِ
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ـــدِ  ـــَك َعْبُداْلَواِح ـــرِ  َذلِ ـــِن َنْص  ْب

 

ْهرِ  ـــدَّ ـــاُت ال ـــي َحاِدَث ـــِه َنْفِس  َتِقي

 
 فأجابه أبوالفرج بقوله:

 َمْن ُمنِْصـِفي مِـْن ُمْحَكـِم اْلكَِتـاِب 

 

 َشـــْمِس اْلُعُلـــوِم َقَمــــِر اآْلَداِب 

 
ــنَ  َْص

ِ
ــى أل ــِرَزاَأْمَس ــوِم ُمْح  اِف اْلُعُل

 

َزا ـــرَّ ا َب ــــمَّ ـــَق َل ـــاَم َأْن ُيْلَح  ِوَس

 
ــرُ  ــابُِق الُمَقص  ــاَرى السَّ ــْل ُيَج  َوَه

 

رُ  ــرَّ ــْدِرُك الُمَغ ــاَرى الُم ــْل ُيَب  َأْو َه

 
 إلى أن قال يف وصفها:

 َذاَت َشـــــًغا َتْحِســـــُبُه َياُقوَتـــــا

 

ــــا ــــَر اأْلَُرز  ُقوَت ــــي َغْي  اَل َتْرَتِض

 
 ا اْلَحبَّـــُة فِـــي مِنَْقاِرَهــــاَكَأنََّمـــ

 

ـــا ـــى َعَقاِرَه ـــو َعَل ـــُة َتْطُف  َحَباَب

 
بن  بن الربيع: إن أحمد وقال القاضي ابن خلكان يف ترجمة الفضل

يوسف الكاتب كتب إلى بعض إخوانه وقد ماتت له ببغاء، وله أخ كثير 

 التخلف يسمى عبدالحميد:

ــَداَكا ا فِ ــرًّ ــُن ُط ــى َوَنْح ــَت َتْبَق  َأْن

 

ـــاأَ  ـــاَلِل َعَزاَك ـــَن اهلُل ُذو اْلَج  ْحَس

 
ــا ــٍر َأَتاَك ــُب َدْه ــلَّ َخْط ــْد َج  َفَلَق

 

ـــــا ـــــْت َببََّغاَك ـــــاِديَر َأْتَلَف  بَِمَق

 
ـــا ـــَف َأَتْتَه ـــوِن َكْي ـــا لِلَمنُ  َعَجًب

 

ـــا ـــِد َأَخاَك ـــْت َعْبَداْلَحِمي  َوَتَخطَّ

 
ــوْ  ــَل لِلَم ــِد َأْجَم ــاَن َعْبُداْلَحِمي  َك

 

ـــا وَ  ـــَن اْلَببََّغ
ـــَذاَكاِت مِ ـــى بِ  َأْوَل

 
ــــا ــــيَبَتاِن َجِميًع ــــَمَلْتنَا الُمِص  َش

 

ــــا ــــُة َذاَك ــــِذِه َوُرْؤَي ــــُدَنا َه  َفَق

 
 قال الزمخشري: إن الببغاء تقول: ويل لمن كانت الدنيا همه.
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 حكمه:

يحرم أكلها على األصح يف الرافعي، ونقله يف البحر عن الصيمري، وأقره 

ا تأكل من الطيبات، وليست من وعلل ذلك بخبث لحمها، وقيل: حالل ألهن

ذوات السموم وال من ذوات المخلب، وال أمر بقتلها وال هني عنه. وقطع 

المتولي بجواز استئجارها لألنس بصوهتا. وحكى البغوي يف ذلك وجهين. 

 هوكذا كل ما يستأنس بصوته كالعندليب وغيره. ا

يأيت دليل أقول: الراجح أهنا حالل؛ لما تقدم من أن األصل الحل حتى 

 الحرمة، فتنبه!!!

 الطاُوس:

 (:653-3/657) حياة الحيوان قال الدميري يف

الطاوس: طائر معروف وتصغيره طويس، بعد حذف الزوائد، وكنيته 

أبوالحسن وأبوالوشي، وهو يف الطير كالفرس يف الدواب، عًزا وحسنًا، ويف 

ده لذنبه طبعه العفة وحب الزهو بنفسه والخيالء واإلعجاب بريشه وعق

كالطا ، السيما إذا كانت األنثى ناَرة إليه. واألنثى تبيض بعد أن يمضي لها 

من العمر ثالث سنين، ويف ذلك األوان يكمل ريش الذكر ويتم لونه وتبيض 

األنثى مرة واحدة يف السنة اثنتي عشرة بيضة وأقل وأكثر، وال تبيض متتابًعا 

لخريف كما يلقي الشجر ورقه، فإذا بدا ويسفد يف أيام الربيع، ويلقي ريشه يف ا
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طلوع األورا  يف الشجر طلع ريشه، وهو كثير العبث باألنثى، إذا حضنت، 

وربما كسر البيض ولهذه العلة يحضن بيضه تحت الدجاج، وال تقوى 

الدجاجة على حضن أكثر من بيضتين منه، وينبغي أن تتعاهد الدجاجة بجميع 

ب، مخافة أن تقوم فيفسده الهواء. والفرخ ما تحتاج إليه من األكل والشر

الذي يخرج من حضن الدجاجة، يكون قليل الحسن، ناقص الخلق وناقص 

الجثة، ومدة حضنه ثالثون يوًما، وفرخه يخرج من البيضة كالفروج كاسًيا 

 كاسًبا، وقد أحسن الشاعر يف وصفه حيث قال:

ــاُوُس   ُســْبَحاَن َمــْن مِــْن َخْلِقــِه الطَّ

 

 َلـــى َأْشـــَكالِِه َرِئـــيُس َطْيـــُر عَ 

 
ــــُروُس  ــــِه َع ــــي َنْقِش ــــُه فِ  َكَأنَّ

 

ــوُس  ــْت ُفُل َب ــُه ُرك  يِش مِنْ ــر  ــي ال
 فِ

 
ـــُموُس  ـــِه ُش ـــي َداَراتِ ـــِرُ  فِ  ُتْش

 

ــُروُس  ــُه َشــَجُر َمْغ ْأِس مِنْ ــرَّ ــي ال
 فِ

 
ــــــيُس  ــــــُج َيِم ــــــُه َبنَْفَس  َكَأنَّ

 

ــــيُس  ــــَرٍم َيبِ ــــُر َح ــــَو َزْه  َأْو ُه

 
 انتهى.

 حكمه:

 (:3/653وقال )

يحرم أكل لحم الطاوس لخبث لحمه، وقيل: يحل ألنه ال يأكل 

المستقذرات واللحوم، وعلى الوجهين يصح بيعه إما لحل أكله، وإما للتفرج 

 هعلى لونه. ا
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 (.7/759) روضة الطالبين وانظر

 أقول: الراجح الحل؛ لألصل يف الباب، واهلل أعلم.

 الناموس:

 طائر يتقوت على الناموس.وزد على ذلك أهنم استخبثوا كل 

 (:9/773) حياة الحيوان قال الدميري يف

الناموس: البعوض، وقال أبوحامد األندلسي: الناموس دويبة تلسع 

الناس، وقال الجوهري: وناموس الرجل سره الذي يطلعه على باطن أمره، 

ويخصه بما يسرته عن غيره. قال الزبيدي: وهو مشتق من نمس بالكالم إذا 

 يقال: نمس الصائد إذا اختفى يف الدريئة. انتهى. أخفاه،

وأهل الكتاب يسمون جربيل عليه السالم الناموس األكرب، ألنه يخفي 

بن نوفل  الكالم حين يلقيه إلى الرسل عن الحاضرين، ويف الحديث أن ورقة

قال لخديجة رضي اهلل تعالى عنها، وهو ابن عمها، وكان نصرانًيا: لئن كان ما 

 هًقا، إنه ليأتيه الناموس الذي كان يأيت موسى. اتقولين ح

 (:332-3/337وقال )

البعوض: دويبة. قال الجوهري: إنه البق الواحدة بعوضة وهو وهم 

والحق أنه صنفان، وهو يشبه القراد لكن أرجله خفيفة، ورطوبته َاهرة 



 حكم الببغاء والطاوس

 

367 

 
ويسمى بالعرا  والشأم الجرجس. قال الجوهري: وهو لغة يف القرقس، وهو 

عوض الصغار، والبعوض على خلقة الفيل إال أنه أكثر أعضاء من الفيل الب

فإن للفيل أربع أرجل وخرطوًما وذنًبا. وله مع هذه األعضاء رجالن زائدتان، 

وأربعة أجنحة وخرطوم الفيل مصمت، وخرطومه مجوف نافذ للجوف، فإذا 

وم طعن به جسد اإلنسان استقى الدم وقذف به إلى جوفه فهو له كالبلع

والحلقوم، ولذلك اشتد عضها وقويت على خر  الجلود الغالظ قال 

 الراجز:

ـــَفاِة َداِئًمـــا َطنِينَُهـــا  مِْثـــُل السَّ

 

ينََها ــَب فِــي ُخْرُطومَِهــا ِســك   ُرك 

 
ومما ألهمه اهلل تعالى إنه إذا جلس على عضو من أعضاء اإلنسان، ال 

، ألهنا أر  بشرة من يزال يتوخى بخرطومه المسام التي يخرج منها العر 

جلدة اإلنسان فإذا وجدها وضع خرطومه فيها، وفيه من الشره أن يمص الدم 

إلى أن ينشق ويموت أو إلى أن يعجز عن الطيران، فيكون ذلك سبب هالكه. 

ومن عجيب أمره أنه ربما قتل البعير وغيره، من ذوات األربع، فيبقى طريًحا 

لطير التي تأكل الجيف فمن أكل منها يف الصحراء، فتجتمع السباع حوله وا

شيًئا مات لوقته. وكان بعض الجبابرة من الملوك بالعرا  يعذب بالبعوض، 

فيأخذ من يريد قتله فيخرجه مجرًدا إلى بعض اآلجام التي بالبطائح ويرتكه 

فيها مكتوًفا، فيقتل يف أسرع وقت، وأقرب زمان وما أحسن قول أبي الفتح 

 ى:البستي يف هذا المعن
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ــــَداَوةٍ  ــــى بَِع نَّ اْلَفَت ــــَتِخفَّ  اَل َتْس

 

ـــِئياَل  ـــُدوُّ َض ـــاَن اْلَع ـــًدا َوإِْن َك  َأَب

 
ــهُ  ــوَن َقلِيَل ــْؤِذي اْلُعي ــَذى ُي  إِنَّ اْلَق

 

ــياَل  ــوُض اْلِف ــَرَح اْلَبُع ــا َج  َوَلُربََّم

 
 وما ألطف ما قال بعضهم:

ــهِ  ــي َعَداَوتِ ــِغيًرا فِ ــَرنَّ َص  اَل َتْحِق

 

ــةَ  ــدِ  إِنَّ اْلَبُعوَض ــَة اأْلََس ــْدمِي ُمْقَل  ُت

 
 ونحوه قول أبي نصر السعدي:

ا َرَمـــــاكَ   َواَل َتْحِقـــــَرنَّ َعـــــُدوًّ

 

ـــرْ  ـــاِعَدْيِه ِقَص ـــي َس ـــاَن فِ  َوإِْن َك

 
ـــاَب  َق ـــزُّ الر  ـــاَم َيِح ـــإِنَّ اْلُحَس  َف

 

ــــرْ  َب ــــاُل اإْلِ ــــا َتنَ ــــُز َعمَّ  َوَيْعَج

 
ن سعد ب (، وقال حديث حسن صحيح عن سهل9797وروى الرتمذي )

 َجَناَح َبُعوَضٍة »رضي اهلل تعالى عنه أن النبي قال: 
ِ
ْنَيا َتْعِدُل ِعنَْد اهلل َلْو َكاَنِت الدُّ

 ، وكذلك رواه الحاكم وصححه.«َما َسَقى َكافًِرا مِنَْها َشْرَبَة َماءٍ 

 وقال الشاعر يف ذلك:

ُء اَل ُيَســاِوي َجِميُعــهُ 
ْ
 إَِذا َكــاَن َشــي

 

 َد َمْن ُكنْـَت َعْبـَدهُ َجنَاَح َبُعوٍض ِعنْ 

 
 َوَأْشَغُل ُجْزٍء مِنْـُه ُكلُّـَك َمـا الَّـِذي

 

 َيُكوُن َعَلى َذا اْلَحـاِل َقـْدُرَك ِعنْـَدهُ 

 
 انتهى.

 حرام حكمه:
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 الحكم فيما أمر الرسول بقتله أو نهى عن قتله

ُسوُل َقْد َنَظمْ  -33  َوُكلُّ َما َعنُْه الرَّ

 الشرح:

سول اهلل بقتله وما هنى عن قتله، ففي الصحيحين فيه إشارة إلى ما أمر ر

َواب  »صلى اهلل عليه وسلم َقاَل:  ِ َأنَّ َرُسوَل اهلل، َعِن اْبِن ُعَمَر  َن الدَّ
َخْمُس مِ

ِهنَّ ُجنَاُح: اْلُغَراُب، َواْلِحَدَأُة، َواْلَعْقَرُب، َواْلَفْأَرُة، 
َلْيَس َعَلى الُمْحِرِم فِي َقْتلِ

 .«َعُقورُ َواْلَكْلُب الْ 

 (:66-35/53) النيل كما يف منتقى األخبار وقال صاحب

 باب ما استفيد تحريمه من األمر بقتله أو النهي عن قتله

َخْمُس َفَواِسُق »صلى اهلل عليه وسلم:  ِ َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهلل -3

ي اْلِحل  َوالَحَرِم: الَحيَُّة، َواْلُغَراُب 
اأْلَْبَقُع، َواْلَفْأَرُة، َواْلَكْلُب اْلَعُقوُر،  ُيْقَتْلَن فِ

. «َوالُحَديَّا ُم َواْبُن َماَجْه َوالت ْرمِِذيُّ
 َرَواُه َأْحَمُد َوُمْسلِ

اُه ُفَوْيِسًقا.  َوَعْن َسْعدِ  - 9 َّ َأَمَر بَِقْتِل اْلَوَزِغ َوَسمَّ
ْبِن َأبِي َوقَّاٍص: َأنَّ النَّبِي

ُم، َولِْلُبَخاِري  مِنُْه اأْلَْمُر بَِقْتلِِه.َرَواُه َأْحَمُد َومُ 
 ْسلِ

َّ َأَمَر بَِقْتِل اْلَوَزِغ. ُمتََّفُق َعَلْيِه. َزاَد اْلُبَخاِريُّ  - 7
َوَعْن ُأم  َشِريٍك: َأنَّ النَّبِي

اَلُم  -َوَكاَن َينُْفُخ َعَلى إْبَراِهيَم »َقاَل:   .«-َعَلْيِه السَّ
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َمْن َقَتَل »صلى اهلل عليه وسلم:   ِ َرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَوَعْن َأبِي ُهَريْ  - 3

ِل َضْرَبٍة َلُه مِاَئُة َحَسنٍَة، َوفِي الثَّانَِيِة ُدوَن َذلَِك. َوفِي الثَّالَِثِة ُدوَن  ي َأوَّ
َوَزًغا فِ

ْبِن َماَجْه َوالت ْرمِِذيُّ َمْعَناهُ  «َذلَِك 
ِ
 .َرَواُه َأْحَمُد َوُمْسلُِم َوال

َوَعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َنَهى َرُسوُل اهلل - 5
: النَّْمَلِة   ِ  َواب  َن الدَّ

َعْن َقْتِل َأْرَبٍع مِ

َرِد. َرَواُه َأْحَمُد َوَأُبوَداُود َواْبُن َماَجْه.  َوالنَّْحَلِة َواْلُهْدُهِد َوالصُّ

ْحَمنِ  - 6 َدَواًء،  ِ يُب ِعنَْد َرُسوِل اهللْبِن ُعْثَماَن َقاَل: َذَكَر َطبِ  َوَعْن َعْبِدالرَّ

ْفَدَع ُيْجَعُل فِيِه، َفنََهى َرُسوُل اهلل ْفَدِع. َرَواُه َأْحَمُد  ِ َوَذَكَر الضُّ َعْن َقْتِل الضُّ

.
ُّ
 َوَأُبوَداُود َوالنََّساِئي

تِي َينَْهى َعْن َقْتِل اْلِجنَّاِن  ِ َوَعْن َأبِي ُلَباَبَة َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهلل - 3 الَّ

َذاِن َيْخَطَفاِن اْلَبَصَر،  ْفَيَتْيِن َفإِنَُّهَما اللَّ َتُكوُن فِي اْلُبُيوِت إالَّ اأْلَْبَتَر َوَذا الطُّ

 َوَيْتَبَعاِن َما فِي ُبُطوِن الن َساِء. ُمتََّفُق َعَلْيِه.

 إنَّ »صلى اهلل عليه وسلم:   ِ َوَعْن َأبِي َسِعيٍد َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل - 7

ُء َفاْقُتُلوهُ 
ْ
ُجوا َعَلْيِهنَّ َثاَلًثا، َفإِْن َبَدا َلُكْم َبْعَد َذلَِك َشي اًرا َفَحر  ُكْم ُعمَّ

 «لُِبُيوتِ

. ِذيُّ
 َرَواُه َأْحَمُد َوُمْسلُِم َوالت ْرمِ

 .«َثاَلَثَة َأيَّامٍ »َوفِي َلْفٍظ لُِمْسلٍِم: 
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: ُهَو َحِديُث اْبِن َعبَّاٍس َقاَل اْلَحافُِظ: ِرَجالُ 

ُّ
ِحيِح. َوَقاَل اْلَبْيَهِقي ُه ِرَجاُل الصَّ

ْبِن َسْعٍد َوَزاَد فِيِه  َأْقَوى َما َوَرَد فِي َهَذا اْلَباِب. ُثمَّ َرَواُه مِْن َحِديِث َسْهلِ 

ْفَدعَ »  ْبِن َسْعٍد َوُهَو َضِعيُف. ْبِن َسْهلِ  ْبُن َعبَّاسِ  َوفِيِه َعْبُدالُمَهْيِمنِ  «َوالضُّ

ْحَمنِ  َوَحِديُث  ، َقاَل  َعْبِدالرَّ
ُّ
ْبِن ُعْثَماَن َأْخَرَجُه َأْيًضا اْلَحاِكُم َواْلَبْيَهِقي

 َعْن 
َ
 مِْن َحِديِث َأبِي ُهَرْيَرَة النَّْهي

ُّ
: َما َوَرَد فِي النَّْهِي. َوَرَوى اْلَبْيَهِقي

ُّ
اْلَبْيَهِقي

ْفَدِع َوالنَّْمَلِة َواْلُهْدُهدِ  َرِد َوالضُّ ْبُن اْلَفْضِل َوُهَو  َوفِي إْسَناِدِه إْبَراِهيمُ  َقْتِل الصُّ

 َمْتُروُك.

 َأْيًضا فِي َحِديِث َعْبِداهلل
ُّ
ْبِن اْلَعاِص َمْوُقوًفا: اَل  ْبِن َعْمِرو  ِ َوَرَوى اْلَبْيَهِقي

اَش َفإِنَُّه لَ  َفاِدَع َفإِنَّ َنِقيَقَها َتْسبِيُح، َواَل َتْقُتُلوا اْلُخفَّ ا َخِرَب َبْيُت َتْقُتُلوا الضَّ مَّ

: إْسنَاُدُه 
َّ
الَمْقِدِس َقاَل: َيا َرب  َسل ْطنِي َعَلى اْلَبْحِر َحتَّى ُأْغِرَقُهْم. َقاَل اْلَبْيَهِقي

نَّ َعْبَداهلل
ْبَن َعْمٍرو َكاَن   ِ َصِحيُح، َقاَل اْلَحافُِظ: َوإِْن َكاَن إْسنَاُدُه َصِحيًحا َلكِ

ْسَراِئيلِ   يَّاِت.َيْأُخُذ َعِن اإْلِ

َومِْن ُجْمَلِة َما َنَهى َعنُْه َقْتُل اْلُخطَّاِف. َأْخَرَج َأُبوَداُود فِي الَمَراِسيِل مِْن 

َعْن َقْتِل اْلَخَطاطِيِف.  ِ ْبِن إِْسَحاَ  َعْن َأبِيِه َقاَل: َنَهى َرُسوُل اهلل َطِريِق َعبَّادِ 

 ُمْعَضاًل َأْيًضا مِْن َطرِ 
ُّ
 َوَرَواُه اْلَبْيَهِقي

 
َوَرَواُه اْبُن ، يِق اْبِن َأبِي اْلُحَوْيِرِث َعِن النَّبِي

ْن َحِديِث اْبِن َعبَّاٍس، َوفِيِه اأْلَْمُر بَِقْتِل اْلَعنَْكُبوِت، َوفِيِه 
َعَفاِء مِ ي الضُّ

ِحبَّاَن فِ
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: ُرِوَي فِيِه َحِديُث مُ  َعْمُرو
ُّ
اُب. َوَقاَل اْلَبْيَهِقي ْسَنُد َوفِيِه ْبُن ُجَمْيُع َوُهَو َكذَّ

 َوَكاَن ُيْرَمى بِاْلَوْضِع.
ُّ
 َحْمَزُة النَِّصيبِي

 
َّ
ُّ َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ النَّبِي

َخَمُة. َأْخَرَج اْبُن َعِديٍّ َواْلَبْيَهِقي َومِْن َذلَِك الرَّ

َخَمِة. َوفِي إْسنَاِدِه َخاِرَجةُ  ا.ْبُن ُمْصَعٍب َوُهَو َضِعي َنَهى َعْن َأْكٍل الرَّ  ُف ِجدًّ

 َوَأُبوَداُود َواْلَحاِكُم مِْن َحِديِث 
ُّ
افِِعي َومِْن َذلَِك اْلُعْصُفوِر. َأْخَرَج الشَّ

ْسنَاِد َمْرُفوًعا:   ِ َعْبِداهلل َما مِْن إْنَساٍن َيْقُتُل ُعْصُفوًرا »ْبِن ُعَمَر. َوَقاَل َصِحيُح اإْلِ

َها إالَّ َسَأَل اهللُ  َها َقاَل: ِ َقاَل: َيا َرُسوَل اهلل « َعنَْهاَفَما َفْوَقَها بَِغْيِر َحق  ، َوَما َحقُّ

اِن بُِصَهْيٍب «َيْذَبُحَها َوَيْأُكُلَها َواَل َيْقَطُع َرْأَسَها َوَيْطَرُحَها» ُه اْبُن اْلَقطَّ ، َوَأَعلَّ

اِوي َعْن َعْبِداهلل َمْوَلى اْبِن َعبَّاٍس الرَّ
 َفَقاَل: اَل ُيْعَرُف َحاُلُه. َوَروَ  ِ 

ُّ
افِِعي اُه الشَّ

ُّ َواْبُن ِحبَّاَن َعْن َعْمِرو
ِريِد َعْن َأبِيِه َمْرُفوًعا:  َوَأْحَمُد َوالنََّساِئي َمْن َقَتَل »ْبِن الشَّ

 بِِه َيْوَم اْلِقَياَمِة َيُقوُل: َيا َرب  إنَّ ُفاَلًنا َقَتَلنِي َعَبًثا َوَلْم 
ِ
ُعْصُفوًرا َعَبًثا ُعجَّ إَلى اهلل

 .«نِي َمنَْفَعةً َيْقُتلْ 

َم اْلَكاَلُم َعَلْيِه فِي  َقْوُلُه: )َخْمُس َفَواِسُق... إَلْخ( َهَذا اْلَحِديُث َقْد َتَقدَّ

 مَِن اْلَحَشَراِت 
َ
. َقْوُلُه: َأَمَر بَِقْتِل اْلَوَزِغ َقاَل: َأْهُل اللَُّغِة ِهي ِكَتاِب اْلَحج 

َأْبَرُص ِجنُْس مِنُْه َوُهَو ِكَباُرُه، َوَتْسِمَيُتُه ُفَوْيِسًقا  الُمْؤِذَياِت َوَجْمُعُه َأْوَزاٍغ َوَسامِ 

َكَتْسِمَيِة اْلَخْمِس َفَواِسَق، َوَأْصُل اْلِفْسِق اْلُخُروُج، َواْلَوَزُغ َواْلَخْمُس الَمْذُكوَرُة 

ر  َواأْلَذَ   ى.َخَرَجْت َعْن ُخُلِق ُمْعَظِم اْلَحَشَراِت َوَنْحِوَها بِِزَياَدِة الضُّ
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ا ُجبَِل َعَلْيِه َطْبُعَها  «َوَكاَن َينُْفُخ فِي إْبَراِهيمَ »َقْوُلُه:  َأْي فِي النَّاِر، َوَذلَِك َلمَّ

ْنَساِن.  مِْن َعَداَوِة َنْوِع اإْلِ

ِل َضْرَبٍة ُكتَِب َلُه مِاَئُة َحَسنَةِ »َقْوُلُه:  ي َأوَّ
 «َسْبُعونَ »فِي ِرَواَيٍة ُأْخَرى:  ،«فِ

: َمْفُهوُم اْلَعَدِد اَل ُيْعَمُل بِِه ِعنَْد ُجْمُهوِر اأْلُُصولِي يَن َفِذْكُر َسْبِعيَن اَل َقاَل النَّوَ  ِويُّ

َ  اهلُل  ْبِعيَن ُثمَّ َتَصدَّ َيْمنَُع اْلِماَئَة َفاَل ُمَعاَرَضَة َبْينَُهَما، َوُيْحَتَمُل َأنَُّه َأْخَبَر بِالسَّ

َياَدِة إَلى اْلِماَئِة َفأُ   إَلْيِه َبْعَد َذلَِك. َوُيْحَتَمُل َأنَّ بِالز 
َ
 ِحين ُأوِحي

ُّ
ْعلَِم بَِها النَّبِي

ِل اْلَوَزِغ بَِحْسِب نِيَّاتِِهْم َوإِْخاَلِصِهْم َوَكَماِل 
َذلَِك َيْخَتلُِف بِاْختاَِلِف َقاتِ

ْبُعوَن لَِغْيِرهِ  نُْهْم َوالسَّ
ا َسَبُب َتْكثِيِر َأْحَوالِِهْم لَِتُكوَن اْلِماَئُة لِْلَكامِِل مِ . َوَأمَّ

ِل َضْرَبٍة ُثمَّ َما َيلِيَها َفالَمْقُصوُد بِِه اْلَحثُّ َعَلى الُمَباَدَرِة بَِقْتلِِه  ِه بَِأوَّ
الثََّواِب فِي َقْتلِ

ِل َضْرَبٍة َفإِنَُّه إَذا َأَرادَ  ِه َعَلى َأْن َيْقُتَلُه بَِأوَّ
ْعتَِناِء بِِه َوَتْحِريِض َقاتِلِ

ِ
َأْن َيْضِرَبُه  َواال

 َضَرَباٍت ُربََّما اْنَفَلَت َوَفاَت َقْتُلُه.

َرِد( ُهَو َطاِئُر َفْوَ  اْلُعْصُفوِر، َوَأَجاَز َمالُِك َأْكَلَه، َوَقاَل اْبُن  َقْوُلُه: )َوالصُّ

َنَّ اْلَعَرَب َكاَنْت َتَشاَءُم بِهِ 
ِ
 َعْن َقْتلِِه أل

ُّ
: إنََّما َنَهى النَّبِي  

َفنََهى َعْن َقْتلِِه  اْلَعَربِي

 لَِيُزوَل َما فِي ُقُلوبِِهْم مَِن اْعتَِقاِد التََّشاُؤِم.

َنَُّه َأْوَجَب فِيِه اْلَجَزاَء َعَلى الُمْحِرِم إَذا 
ِ
 مِْثُل َمالِِك أل

 
افِِعي َوفِي َقْوٍل لِلشَّ

ُه إْجَماُع َعَلى الَمنِْع مِْن قَ  ا النَّْمُل َفَلَعلَّ  َقَتَلُه. َوَأمَّ
َ
: إنَّ النَّْهي

 
ْتلِِه. َقاَل اْلَخطَّابِي

ِغيِر،  نُْه ُدوَن الصَّ
ْنتَِفاِء اأْلََذى مِ

ِ
: َأْي ال

ُّ
َلْيَمانِي اْلَواِرَد فِي َقْتِل النَّْمِل الُمَراِد بِِه السُّ
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ا النَّْحَلُة َفَقْد ُرِوَي إَباَحُة َأْكُلَها َعْن بَ  نَِّة. َوَأمَّ ي َشْرِح السُّ
َلِف. َوَكَذا فِ ْعِض السَّ

  إنَُّه َيْلَزُم 
افِِعي ا اْلُهْدُهُد َفَقْد ُرِوَي َأْيًضا ِحلُّ َأْكلِِه َوُهَو َمْأُخوُذ مِْن َقْوِل الشَّ َوَأمَّ

 فِي َقْتلِِه اْلِفْدَيُة.

ْفَدِع( فِيِه َدلِيُل َعَلى َتْحِريِم َأْكلَِها َبْعَد َتْسلِ  يٍم، َأنَّ َقْوُلُه: )َفَنَهى َعْن َقْتِل الضُّ

ْفَدُع َكِزْبَرٍج  َ َعِن اْلَقْتِل َيْسَتْلِزُم َتْحِريَم اأْلَْكِل. َقاَل فِي اْلَقاُموِس: الض 
النَّْهي

 َوُجنَْدٍب َوِدْرَهٍم َوَهَذا َأَقلُّ َأْو َمْرُدوُد: َدابَُّة َنْهِريَُّة.

 َقْوُلُه: )َينَْهى َعْن َقْتِل اْلِجنَّاِن( ُهَو بِِجيٍم َمْكُسو
َ
َدٍة: َوِهي َرٍة َوُنوٍن ُمَشدَّ

ِقيَقُة اْلَخِفيَفُة، َوِقيَل:  ِغيَرُة، َوِقيَل: الدَّ َ اْلَحيَُّة الصَّ
اْلَحيَّاُت َجْمُع َجانٍّ َوِهي

ِقيَقُة اْلَبْيَضاُء.  الدَّ

َنِب. َوَقاَل النَّْضرُ  نُْف مَِن ْبُن ُشَمْيٍل ُهَو ِص  َقْوُلُه: )إالَّ اأْلَْبَتَر( ُهَو َقِصيُر الذَّ

َنِب اَل َتنُْظُر إَلْيِه َحامُِل إالَّ َأْلَقْت َما فِي َبْطنَها. َوُهَو  اْلَحيَّاِت َأْزَرُ  َمْقُطوُع الذَّ

 َأْي ُيْسِقَطاِن. «َيْتَبَعاِن َما فِي ُبُطوِن الن َساءِ »الُمَراُد مِْن َقْولِِه: 

ْفَيَتْيِن( ُهَو بَِضم  الطَّ  اِء الُمْهَمَلِة َوإِْسَكاِن اْلَفاِء: َوُهَما َقْوُلُه: )َوَذا الطُّ

ْفَيِة: ُخوَصُة الُمْقِل َوَجْمُعَها  ْهِر اْلَحيَِّة، َوَأْصُل الطُّ ََ اِن اأْلَْبَيَضاِن َعَلى  اْلَخطَّ

ْهِرَها بُِخوَصَتِي الُمْقِل. ََ ْيِن َعَلى   ُطَفى، َشبََّه اْلَخطَّ

يٍَّة َجَعَلَها َقْوُلُه: )َيْخَطَفاِن اْلَبَصَر( َأْي يَ  ِد َنَظِرِهَما إَلْيِه لَِخاص  ْطِمَسانِِه بُِمَجرَّ

: َقاَل اْلُعَلَماُء:  ْنَساِن. َقاَل النََّوِويُّ ي َبَصِرِهَما إَذا َوَقَع َعَلى َبَصِر اإْلِ
اهلُل َتَعاَلى فِ
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َُِر إَذا َوَقَع َبَصُرُه َعَلى َعْينِ  ى النَّا إْنَساِن َماَت مِْن  َوفِي اْلَحيَّاِت َنْوُع ُيَسمَّ

 َساَعتِِه.

َدٍة ُثمَّ ِجيٍم، َوالُمَراُد  ُجوا َعَلْيِهنَّ َثاَلًثا( بَِحاٍء ُمْهَمَلٍة ُثمَّ َراٍء ُمَشدَّ َقْوُلُه: )َفَحر 

 إالَّ بِإِْنذَ 
 
ْنَذاُر. َقاَل الَماِزِريُّ َواْلَقاِضي: اَل َتْقُتُلوا َحيَّاِت َمِدينَِة النَّبِي اٍر َكَما بِِه اإْلِ

ا َحيَّاُت َغْيِر الَمِدينَِة  ي اأْلََحاِديِث، َفإَِذا َأْنَذَرَها َوَلْم َتنَْصِرْف َقَتَلَها. َوَأمَّ
َجاَء فِ

فِي َجِميِع اأْلَْرِض َواْلُبُيوِت َفُينَْدُب َقْتُلَها مِْن َغْيِر إْنَذاٍر لُِعُموِم اأْلََحاِديِث 

ِحيَحِة فِي اأْلَْمِر بَِقْتلِ  ِحيِح بَِلْفِظ: الصَّ َومِْن َذلَِك  «اْقُتُلوا الَحيَّاِت »َها، َفِفي الصَّ

ِل اْلَباِب.  َحِديُث اْلَخْمِس اْلَفَواِسِق الَمْذُكوَرِة فِي َأوَّ

 َأَمَر بَِقْتلَِها َوَلْم َيْذُكْر إْنَذاًرا َواَل 
َّ
َوفِي َحِديِث اْلَحيَِّة اْلَخاِرَجِة بِِمنًى َأنَّ النَّبِي

ْحَباِب َقْتِل اْلَحيَّاِت ُمْطَلًقا،  ُنِقَل 
َأنَُّهْم َأْنَذُروَها، َفَأَخَذ بَِهِذِه اأْلََحاِديِث فِي اْستِ

َح بِِه فِي َصِحيِح  يَها. َوَسَبُبُه َما ُصر 
ْنَذاِر لِْلَحِديِث اْلَواِرِد فِ ِت الَمِدينَُة بِاإْلِ َوُخصَّ

َن اْلِجن  بَِها. َوَذَهَبْت َطاِئَفُة مَِن اْلُعَلَماِء إَلى ُمْسلٍِم َوَغْيِرِه َأنَُّه َأْسَلَم َطاِئفَ 
ُة مِ

ا َما َلْيَس فِي اْلُبُيوِت  ُعُموِم النَّْهِي فِي َحيَّاِت اْلُبُيوِت بُِكل  َبَلٍد َحتَّى ُتنَْذَر، َوَأمَّ

 ي الَمَساِجِد.َفُيْقَتُل مِْن َغْيِر إْنَذاٍر. َقاَل َمالُِك: ُيْقَتُل َما ُوِجَد مِنَْها فِ 

َقاَل اْلَقاِضي: َوَقاَل َبْعُض اْلُعَلَماِء: اأْلَْمُر بَِقْتِل اْلَحيَّاٍت ُمْطَلًقا َمْخُصوُص 

ْفَيَتْيِن َفإِنَُّه ُيْقَتُل َعَلى ُكل  َحاٍل َسَواُء  بِالنَّْهِي َعْن َحيَّاِت اْلُبُيوِت إالَّ اأْلَْبَتَر َوَذا الطُّ

ْنَذاِر. َقاُلوا: َوُيَخصُّ مَِن النَّْهِي  َكاَن فِي ُبُيوٍت َأمْ  َهَر مِنَْها َبْعَد اإْلِ ََ َغْيِرَها َوإاِلَّ َما 
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ْفَيَتْيِن. ا َوَهَذا ُهَو الَِّذي َيْقَتِضيِه اْلَعَمُل ه َعْن َقْتِل َحيَّاِت اْلُبُيوِت اأْلَْبَتِر َوِذي الطُّ

 فِي مِْثِل َأَحاِديِث اْلَباِب َفال
ُّ
ْستِْئَذاِن اأْلُُصولِي

ِ
ا ِصَفُة اال َمِصيُر إَلْيِه َأْرَجُح. َوَأمَّ

  َأنَُّه َيُقوُل: 
ُأْنِشُدُكنَّ بِاْلَعْهِد الَِّذي »َفَقاَل اْلَقاِضي: َرَوى اْبُن َحبِيٍب َعِن النَّبِي

َل َمالُِك: َيْكِفيِه َأْن َوَقا «ْبُن َداُود َأْن ُتْؤِذنَّنَا َوَأْن َتْظَهْرَن َلنَا َأَخَذ َعَلْيُكنَّ ُسَلْيَمانُ 

 َواْلَيْوِم اآْلِخِر َأْن اَل َتْبُدَوا َلَنا َواَل ُتْؤِذَيَنا.
ِ
ُج َعَلْيك بَِاهلل  َيُقوَل: ُأَحر 

َوَلَعلَّ َمالًِكا َأَخَذ َلْفَظ التَّْحِريِج مِْن َلْفِظ اْلَحِديِث الَمْذُكوِر َوَتْبِويُب 

 َعنُْه مِْن ُأُصوِل الُمَصن ِف فِي اْلَباِب فِيِه إَشا
َ
َرُة إَلى َأنَّ اأْلَْمَر بِاْلَقْتِل َوالنَّْهي

نَِّة َأِو  َتاِب َأِو السُّ
ا َنصُّ اْلكِ التَّْحِريِم َقاَل الَمْهِديُّ فِي اْلَبْحِر: ُأُصوُل التَّْحِريِم إمَّ

ِه َكاْلَخْمَسِة َوَما َضرَّ مِْن َغْيِرَها َفَمِقيُس َعلَ 
 َعْن َقْتلِِه اأْلَْمُر بَِقْتلِ

ُ
ْيَها َأِو النَّْهي

اُه  ْخَباُث اْلَعَرِب إيَّ
َرِد َأِو اْستِ َكاْلُهْدُهِد َواْلُخطَّاِف َوالنَّْحَلِة َوالنَّْمَلِة َوالصُّ

َباِب  ْفَدِع َواْلِعَظاَيِة َواْلَوَزِغ َواْلِحْرَباِء َواْلِجْعاَلِن َوَكالذُّ َكاْلُخنِْفَساِء َوالضُّ

ْنُبوِر َواْلَقْمِل َواْلَكتَّاِن َوالنَّامِِس َواْلَبق  َواْلُبْرُغوِث، لَِقْولِِه َتَعاَلى: َواْلَبُعوِض  َوالزُّ

ُم َعَلْيِهُم اْلَخَباِئَث﴾  ُمْسَتْخَبَثُة ِعنَْدُهْم َواْلُقْرآُن َنَزَل  [،353]األعراف: ﴿َوُيَحر 
َ
َوِهي

ْحِريٍم، َفإِِن اْسَتْخَبَثُه اْلَبْعُض اْعُتبَِر اأْلَْكَثُر، بُِلَغتِِهْم، َفَكاَن اْستِْخَباُثُهْم َطِريَق تَ 

َعِة اَل َذِوي اْلَفاَقِة. ا َواْلَحاِصُل َأنَّ اآْلَياِت اْلُقْرآنِيََّة ه َواْلِعْبَرُة بِاْستَِطاَبِة َأْهِل السَّ

ِل اْلكَِتاِب َوَغْيِرهَ  ي َأوَّ
ِحيَحَة الَمْذُكوَرَة فِ ْت َعَلى َأنَّ َواأْلََحاِديَث الصَّ ا َقْد َدلَّ

، َوَأنَّ التَّْحِريَم اَل َيْثُبُت إالَّ إَذا َثَبَت النَّاِقُل َعِن اأْلَْصِل الَمْعُلوِم  اأْلَْصَل اْلِحلُّ

ِه ُهَو  َوُهَو َأَحُد اأْلُُموِر الَمْذُكوَرِة، َفَما َلْم َيِرْد فِيِه َناِقُل َصِحيُح َفاْلُحْكُم بِِحل 
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َنَّ اْلَحقُّ َكا

ِ
ُه اْلُحْكُم بِاْلِحل  أل ُد َفالُمَتَوج  ِئنًا َما َكاَن، َوَكَذلَِك إَذا َحَصَل التََّردُّ

ِة  ِة اْلَخاصَّ ُد َأَصاَلَة اْلِحل  بِاأْلَِدلَّ ا ُيَؤي  مَّ
ِد، َومِ النَّاِقَل َغْيُر َمْوُجوٍد َمَع التََّردُّ

ْصَحاُب اْلَبَراَءِة اأْلَْصِليَِّة. انته
 . النيل ى النقل مناْستِ

وما قاله الشوكاين تقدم القول فيه إال أنه يخالف هنا فالنهي عن  :قلت

تأخير البيان  القتل مؤداه إلى عدم جواز أكله إذ لو جاز أكله لبين إذ ال يجوز

عن وقت الحاجة، واألمر اآلخر ما أمر بقتله فيه إتالف ولو كان مااًل محرتًما، 

عن إتالف المال، زد على ذلك أن ما أمر رسول اهلل فقد جاءت األدلة بالنهي 

صلى اهلل عيله وسلم بقتله يف الحل والحرام لم يرتب عليه جزاء صيد على ما 

 تقدم فتعين القول بحرمته وعدم احرتامه واهلل أعلم.

 (:96-35/95) الشرح الممتع قال العثيمين يف

أرة، وشبهها، ينبغي قوله: )والحية( الحية حرام، وهنا قاعدة للحية، والف

أن نجعلها بدل قاعدة المؤلف: )االستخباث(، وهي: )أن كل ما أمر الشارع 

 بقتله، أو هنى عن قتله، فهو حرام(.

أما ما هنى عن قتله فاألمر فيه َاهر أنه حرام؛ ألنك لو قتلته وقعت فيما 

ا ما أمر بقتله فألنه مؤٍذ معتٍد.  هنى عنه الشارع، وأمَّ
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َواِب »له مثل قوله صلى اهلل عليه وسلم: فالذي أمر بقت َخْمُس مَِن الدَّ

ُكلُُّهنَّ َفَواِسُق، ُيْقَتْلَن فِي الِحل  َوالَحَرِم: اْلُغَراُب، َوالِحَدَأُة، َواْلَفْأَرُة، 

 ، والحية أيًضا أمر بقتلها، والوزغ أمر بقتله.«َواْلَعْقَرُب، َواْلَكْلُب اْلَعُقورُ 

َردوالذي هني عن قتله أ  ه. اربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصُّ
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 الحدأة

 مِْثُل اْلُحَديَّا َواْلُغَراِب ُمْحَتَرمْ 

ـــرُ  -37 ـــَوُر َواْلَكبِي  َفَيْحـــُرُم اأْلَْع

 

ـــــِه ُيِشــــــيرُ    َوَعــــــامُِر بَِأْكلـِ

 
ــَداُف  -32  َواْلُغ

ُّ
ــي ْرِع ــُل الزَّ  َوُيْؤَك

 

افِِعـي اْخـتاَِل « َرْوَضـةٍ »فِي     ُف َوالرَّ

 
ـْقَراُ   -77  َوَيْحُرُم اْلَعْقَعـاُ  َوالش 

 

اُ     َوَعْقَعــــُق لَِمــــا َيــــَرى َســــرَّ

 
ــْن ِزْئَبــِق  -73 ــَرٍة مِ ــُه َكَقْط  َوَعْينُ

 

ـــِق   ـــُب َفَحق  ـــُه َذَن ـــاَل مِنْ ـــْد َط   َق

 
 الشرح:

 تقدم القول يف القاعدة، وهنا نشرع يف التفصيل بعد اإلجمال.

 :(3/795) حياة الحيوان قال يف

الحدأة: بكسر الحاء المهملة، أخس الطير، كنيته أبوالخطاف، 

وأبوالصلت، وال تقل حدأة بفتح الحاء، ألهنا الفاس التي لها رأسان وقد جاء 

يف الحديث الحديا على وزن الثريا، كذا قيده األصيلي. وقد جاء الحدياة بغير 

لصاغاين قال: همز ويف بعض الروايات الحديئة بالهمزة كأنه تصغير. ذكره ا

وصواب تصغيره الحديئة بالهمز وإن ألقيت حركة الهمزة على الياء شددهتا، 

وقلت: الحدية على مثال عليه. ويف الحديث ال بأس بقتل الحدو واإلفعو، 

قال األزهري: هي لغة فيهما. وقال ابن السراج: بل هي على مذهب الوقف 
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قال حًدا وكذا أفعى انتهى. ال على هذه اللغة قلب األلف واًوا على لغة من 

وقال األصمعي: جمع الحدأة حدأ، وزاد ابن قتيبة وحدآن. قال الجوهري: 

هي مثل عنبة وعنب..، والحدأة تبيض بيضتين، وربما باضت ثالًثا، وخرج 

منها ثالثة أفراخ، وتحضن عشرين يوًما، ومن ألواهنا السود والرمد وهي ال 

تقف يف الطيران وليس ذلك لغيرها من  تصيد وإنما تخطف. ومن طبعها أهنا

الكواسر. وزعم ابن وحشية وابن زهر أن العقاب والحدأة يتبدالن فيصير 

العقاب حدأة والحدأة عقاًبا. ويف نسخة الغراب بدل العقاب فسبحان القادر 

الطير مجاورة لما جاورها من الطير، فلو على ما يشاء. ويقال: إهنا أحسن 

 ه. اعلى فراخ جارهاماتت جوًعا ال تعدو 

 (:3/793) حياة الحيوان قال يف حكمها:

يحرم أكلها ألهنا من الفواسق الخمس المأمور بقتلها قال الخطابي 

 هالمراد بفسقها تحريم أكلها. ا

 الغراب:

 (:335-337) التبيان الغراب أنواع، قال يف



 حدأةال

 

381 

 
، وهي تسعة: غراب البين وهو نوعان األبقع، واألسود الكبير، والزاغي

والعقعق، والشقرا ، والغداف، وغراب الليل. قال أبوحنيفة: الغربان كلها 

حالل
(1)
. 

قال الماوردي: وحكي عن الشعبي أنه أباح الغراب األسود، وقال: من 

دجاجة ما أسمنها. قال: وقال آخرون: يحل األسود دون األبقع، وهذا خطأ؛ 

 ألن رسول اهلل أباح قتله يف الحل والحرم.

بن عروة عن أبيه، عن عائشة أهنا قالت: إن ألعجب ممن  هشاموقد روى 

يأكل الغراب وقد أذن النبي بقتله للمحرم وسماه فاسًقا، واهلل واهلل ما هو من 

 الطيبات.

 وعندنا كلها حرام إال الزرعي، وسيأيت تفاصيلها يف أنواع:

 األول، والثاين: غراب البين:

ا: غربان صغار معروفة باللؤم قال الجاحظ: غراب البين نوعان: أحدهم

والضعف، وأما اآلخر فإنه ينزل يف دور الناس، ويقع على مواضع إقامتهم إذا 

ارتحلوا عنها وبانوا، قال: وكل غراب قد يقال له غراب البين إذا أرادوا به 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليس هذا مذهبه على اإلطال ، بل ال يؤكل األبقع الذي يأكل الجيف وكذا الغداف، وال  (3)

للمرغيناين  (، الهداية5/72للكاساين ) بأس عنده بغراب الزرع والعقعق. انظر بدائع الصنائع

 (. محققه9/722-377)
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الشؤم إال غراب البين نفسه فإنه غراب صغير، وإنما قيل لكل غراب غراب 

نازلهم إذا ساروا عنها وبانوا، فلما كان هذا الغراب ال البين ألهنا تسقط يف م

يوجد إال عند مباينتهم منازلهم اشتقوا له هذا االسم من البينونة، وذكر 

كشف األسرار يف حكم الطيور واألزهار صفة غراب البين فقال:  المقدسي يف

هو غراب أسود ينوح نوح الحزين المصاب وينعق بين الخالن واألحباب إن 

شماًل مجتمًعا أنذر بشتاته، وإن شاهد ربًعا بشر بخرابه ودرس عرصاته،  رأى

يعرف النازل والساكن بخراب الدور والمساكن. ويحذر اآلكل غصة 

المآكل، ويبشر الراجل بقرب المراحل، ينعق بصوت فيه تحزين كما يصيح 

 المعلن بالتأذين. وأنشد على لسان حاله شعًرا، وهو:

ــ ــى َذَه ــوُح َعَل ــيَأُن ــِر مِن   اِب اْلُعْم

 

ــــاِدي ــــوَح َوَأْن ُأَن ــــِق َأْن َأُن  َوَح

 
 َوُأْنـــِذُر ُكلََّمـــا َعاَينْـــُت َرْكًبـــا

 

ــاِدي ــْيِن َح ــِك اْلَب ــُم لَِوْش ــَدا بِِه  َح

 
ــــي ــــوُل إَِذا َرآنِ ــــي اْلَجُه  ُيَعن ُفنِ

 

ـــَواَب اْلِحـــَدادِ  ـــُت َأْث ـــْد ُأْلبِْس  َوَق

 
ــا ــاِن َح ــْظ بِلَِس ــُه اتَِّع ــُت َل  لِيَفُقْل

 

ـــادِ  ـــْحُتَك بِاْجتَِه ـــْد َنَص ـــإِن ي َق  َف

 
 َوَهــا َأَنــا َكاْلَخطِيــِب َوَلــْيَس بِــْدًعا

 

ــَوادِ   َعَلــى اْلُخَطَبــاِء َأْثــَواُب السَّ

 
ـــا ـــُت َرْكًب ـــي إَِذا َعاَينْ ـــْم َتَرنِ  َأَل

 

ــاِدي ــل  َن ــي ُك ــالنََّوى فِ ــاِدي بِ  ُأَن

 
ُلــوِل َوَلــْم ُيِجْبنـِـي  َأُنــوُح َعَلــى الطُّ

 

ــ ــادِ بَِس ــَرِس اْلَجَم ــَوى َخ  اَحتَِها ِس

 
ـــَواِحي ـــا ُن ـــي َنَواِحيَه ـــُأْكثُِر فِ  َف

 

ـــِت لِْلُفـــَؤادِ  ـــْيِن الُمَقت  ـــَن اْلَب  مِ

 
ــمْ  ــْمِع َواْفَه ــَل السَّ ــا َثِقي ْظ َي ــَيقَّ  َت

 

ــَواِدي ــِه اْلَع ــيُر بِ ــْن َتِس ــاَرَة َم  إَِش
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ــْوِن إاِلَّ  ــي اْلَك ــاِهٍد فِ ــْن َش ــا مِ  َفَم

 

ــهُ  ــْن ُش ــِه مِ ــاِديَعَلْي ــِب َن  وِد اْلَغْي

 
ــا ــَت َحيًّ ــْو َناَدْي ــَمْعَت َل ــْد َأْس  َلَق

 

ـــاِدي ـــاَة لِــــَمْن ُتنَ ـــْن اَل َحَي  َوَلكِ

 
فدل بقوله: )وقد ألبست أثواب الحداد( وبقوله: )وليس بدًعا على 

الخطباء أثواب السواد( على أنه أسود. وبقوله: )ولم يجبني سوى خرس 

 رقة أهل المواضع لها.الجماد( على أنه يوجد عند مفا

قال أرسطاطاليس: غراب البين جسمه أسود ومنقاره ورجاله أصفران، 

 ومأكله من جميع النبات واللحوم.

وقوله: )ينعق بين األحباب(: هو بالغين المعجمة عند جمهور أهل 

اللغة، وهو الذي حفظه ابن قتيبة وجعل غيره خطأ، ونقل البطليوسي عن 

قال: نغق الغراب ونعق. قال: وهو الغين معجمة أنه ي العين صاحب كتاب

 أحسن. وحكى ابن جني مثل ذلك.

 الثالث: األبقع:

وهو الفاسق، وابن داية، واألعور، وحاتم وهو الذي يخالط الناس 

ويسر  ما وجد لهم من البيض وغيره، سمي باألبقع ألن سواده لم يخلص 

 اختالف أخالقه. بل فيه بقع تضرب لبياض، ولونه مختلف، وهو يدل على

: الغراب من لئام الطير، وليس من  المنطق قال الجاحظ: قال صاحب

كرامها وال من أحرارها، ومن شأنه أكل الجيف والقمامات، وهو إما حالك 
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السواد شديد االحرتا ، يكون مثله يف الناس الزنج، فإهنم شرار الناس وأرادأ 

لم تطبخه األرحام أو سخنته بالده الخلق تركيًبا ومزاًجا، كمن َبَرَدت بالده و

فأحرقته األرحام، وإنما صارت عقول أهل بابل فو  العقول، وكمالهم فو  

الكمال ألجل ما فيها من االعتدال، فالغراب إن كان شديد السواد لم يكن له 

معرفة وال كمال، وإن كان أبقع فهو كثير المعرفة والفاسد؛ ألن اختالف 

 يل على فساد أمره، فالغراب األبقع أألم من األسود.تركيبه وتضاد أعضائه دل

: الغربان جنس  المنطق وأما تسميته فاسًقا فقال الجاحظ: قال صاحب

من األجناس التي أمر بقتلها يف الحل والحرم، سميت بالفسق وهي فواسق، 

اشتق لها ذلك من اسم إبليس لما يتعاطاه من الفساد الذي هو من شأن 

َخْمُس مَِن »أيًضا لكل شيء اشتد أذاه. ويف الصحيح:  إبليس، واشتق ذلك

َواب  ُكلُُّهنَّ َفاِسُق  . وأصل الفسق يف اللغة الخروج عن الشيء. ويف الشرع «الدَّ

 عن الطاعة...

 الرابع: الغراب األسود الكبير:

 ويف حله طريقان:

أصحهما: القطع بتحريمه.
(1)
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. محققه2/99) شرح المهذب انظر (3)
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لتقييد يف بعض الروايات والطريق الثاين: فيه وجهان: أحدهما الحل ل

باألبقع
(1)

: وقد روي أنه قدم للشعبي فأكله، وقال:  الحاوي . قال الماوردي يف

دجاجة ما أسمنها. وأصح الوجهين تحريمه؛ ألنه يأكل الجيف. قال الرافعي: 

وقد يقال لهذا الغراب الغداف الكبير، والغراب الجبلي أيًضا؛ ألنه يسكن 

الجبال
(2)

غربان تحكي كل ما سمعته، وهي يف ذلك أعجب  . ومن هذا النوع

 من الببغاء.

وعن بعض أعراب البادية أنه قدم بلدًة فرأى غراًبا فيها يتكلم ويقول: اهلل 

فو ، فقال: يا نقاب الحدايح متى صرت واعًظا، قال: ذلك ألن الغراب 

 عندهم معروف بالسرقة والتفتيش يف األمتعة، ونقر َهور األبعرة.

 لزرعي:الخامس: ا

ونسب هذا إلى الزرع ألن غالب اقتياته منه، وقد تقدم أن األصح حله، 

 وهذا هو الزاغي.

 السادس: الغداف:

وهذا هو الغداف الصغير. قال الرافعي فيه: وفيه وجهان كالوجهين يف 

وقضيته أن يكون األصح الحل، لكن  -يعني غراب الزرع  -النوع قبله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. محققه2/99) شرح المهذب واألصح التحريم. انظر (3)

 (. محققه7/939) روضة الطالبين انظر (9)
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منها غراب صغير أسود أو رمادي اللون تحريمه فقال: و الروضة صحح يف

وقد يقال له الغراب الصغير، وهو حرام على األصح
(1)

شرح  . وقال يف

: واألصح أن الغداف حرام. المهذب
(2)
 

 السابع: العقعق:

باعقق، وعده من  شرح الغنية بعينين مفتوحتين وقافين، وعرب عنه يف

والغداف، والثاين: الغربان، وفيه وجهان: أحدهما: الحل كغراب الزرع 

تحريمه الروضة وبه صحح يف التهذيب التحريم. قاله الرافعي وصححه يف
(3)

 .

والعقعق طائر كانت العرب تتشاءم به وبصياحه، فكان من خرج منهم لسفر 

 فسمع صياحه رجع.

وحكى الرافعي خالًفا عن الحنفية فيمن خرج لسفر فسمع صياح العقعق 

 ووي: والصواب أنه ال يكفر عندنا لمجرد ذلك.فرجع هل يكفر أم ال؟ قال الن

واختلفوا يف سبب تسميته هبذا االسم، فذكر الجاحظ أنه إنما سمي هبذا 

االسم اشتقاًقا له من العقو ؛ ألنه يعق أوالده ويرتكهم فراًخا وال يطعمهم. 

 انتهى.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. محققه7/937) روضة الطالبين انظر (3)

 (. محققه2/97) شرح المهذب انظر (9)

 (. محققه2/97) ذبشرح المه (،7/937) روضة الطالبين . انظر شرح المهذب وكذلك يف (7)
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وعلى هذا التأويل يكون التقدير عق عق بتكرير الفعل، ثم نقلوا ذلك 

 علًما عليه فغلب عليه االسمية.وجعلوه 

اشتقوا للقطاة  وذكر عن الجاحظ أهنم اشتقوا له هذا االسم من صوته كما

 من صوهتا هذا االسم.

قال الجوهري: والعقعق طائر صوته العقعقة، فكانت العرب تتشاءم به؛ 

كانوا يشتقون يف الطيرة مما يسمعون ويشاهدون، فيشتقون العقو  إذا  ألهنم

عقعقة، وإذا رأوا العقاب اشتقوا منه العقوبة، وإذا رأوا شجر سمعوا ال

اشتقوا منه الخالف،  كفاية المتحفظ الخالف وهو الصفصاف كما قاله يف

والخالف بتخفيف الالم ضد الوفا ، والخالف الذي هو الصفصاف فهو 

 بتخفيف الالم أيًضا. كما قاله أهل اللغة، وقد قلت يف صفته:

َقـهُ إِنَّ اْلِخاَلَف  ْفَصاُف َحقَّ  ُهَو الصَّ

 

 َنـصُّ اْلكَِفاَيــِة ُدوَن اْلَبــاِن َوالتُّــوِت 

 
ـــرٍ  ـــاَل َثَم ـــْوُر َوَأْوَراُ  بِ ـــِه َن  َوفِي

 

ــْأتِي بَِمنُْعــوِت  ــٍر َفُخــْذ َي  َفَعــْن َخبِي

 
ــَذا ــاِ  َك ــْت َوْزَن اْلِوَف َف ــُه ُخف   َواَلُم

 

 فِي َجاِحٍظ َقْد َحَكـى ُدرَّ اْلَيَواِقيـِت 

 
الطيرة مبسوط يف األصل. والعقعق طائر على حد الحمامة، وهو وباب 

كبير يألف الشجر، وينطق يف صياحه العين والقاف يكرر ذلك يف كل نفس 

نحو عشر مرات أو أكثر على الِوالء. قال ابن َفر: ومن أمثال العرب: )هو 

 أحمق من عقعق( ومن حمقه ما نقل أن ولده أبًدا ضايع.
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 الثامن: الشقراق:

الشقرا : بفتح الشين وكسرها. قاله يف المحكم، وابن  حياة الحيوان يف

قتيبة يف أدب الكاتب. قال البطليوسي يف الشرح: الكسر يف شين الشقرا  

أقيس، ألن فعالن، بكسر الفاء، موجود يف أبنية األسماء نحو طرماح وشنقار، 

 الغريب وفعالن بفتح الفاء، مفقود فيها. قال: وبكسر الشين قرأناه يف

للمصنف، وهكذا حكاه الخليل وذكر أن فيه ثالث لغات: شقرا  بكسر 

الشين وإسكان القاف، وشقرا  بفتح الشين وإسكان القاف، وشقرا  بضم 

 الشين وإسكان القاف. وربما قالوا شرقرا . انتهى.

وهو طائر صغير يسمى األخيل، وهو أخضر مليح، بقدر الحمامة، 

 أجنحته سواد، والعرب تتشاءم به. وله مشتى وخضرته حسنة مشبعة، ويف

ومصيف، وهو كثير ببالد الروم والشام وخراسان ونواحيها، ويكون مخطًطا 

بحمرة وخضرة وسواد، ويف طبعه شره وشراسة وسرقة فراخ غيره. وهو ال 

يزال متباعًدا من اإلنس، ويألف الروابي ورؤوس الجبال، لكنه يحضن بيضه 

، التي ال تنالها األيدي. وعشه شديد النتن، وقال شارح يف العمران العوالي

الغنية والجاحظ: إنه نوع من الغربان، ويف طبعه العفة عن السفاد، وهو كثير 

 االستغاثة، إذا ضاربه طائر ضربه وصاح كأنه المضروب.



 الحدأة

 

389 

 
جزم الروياين والبغوي بتحريم أكله الستخباثه، ونقله الرافعي  الحكم:

ال بالتحريم: العجلي، شارح غنية ابن سريج، وجزم عن الصيمري. وممن ق

بتحريمه وتحريم العقعق الماوردي، يف الحاوي، وعلل بأهنما مستخبثان عند 

 العرب، وهو قول األكثرين، وقال بعض األصحاب بحله.

 األمثال: قالوا: أشأم من األخيل وهو الشقرا .

 التاسع: غراب الليل:

الغربان وتشبه بأخال  البوم، فهو قال الجاحظ: هو غراب ترك أخال  

من طير الليل. وسمعت بعض الناس يذكر أن هذا الغراب يشاهد كثيًرا يف 

 الليل.

: اسم الغرب من األسماء المشرتكة يقع على  الحشرات فائدة: قال يف

الثلج وعلى الضفيرة من الشعر للجارية، ويقع على المعول، وعلى رأس 

يعني نفطويه كنى عنه ألنه كان يف  - المهلبي الورك. قال: أنشدين أبوعبداهلل

 عن ثعلب عن ابن األعرابي: -زمانه 

ـــاِب  ـــِب اْلُعَج ـــا لِْلَعَج ـــا َعَجًب  َي

 

ـــَراِب  ـــى ُغ ـــاٍن َعَل ـــُة ِغْرَب  َخْمَس

 
 األشكال ومنه الغواص: وهو مأكول؛ ألنه من طير الماء. قال القزويني يف

ر، وكيفية صيده أنه يغوص : هو طائر يوجد بأرض البصرة على طرف األهنا

يف الماء معكوًسا بقوة شديدة، ويمكث تحت الماء إلى أن يرى شيًئا من 
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السمك فيأخذه ويصعد. ومن العجائب لبثه تحت الماء. قال: قال بعضهم: 

وأخذها منه، فغاص مرة  رأيت غواًصا غاص فطلع بسمكة فغلبه غراب

ذ الغراب السمكة أخرى فطلع بسمكة أخرى، فقرهبا للغراب، فلما أخ

واشتغل هبا أخذ الغواص برجل الغراب وغاص به تحت الماء حتى مات 

 هالغراب وخرج هو من الماء. ا

أطلق القول عن أبي حنيفة يف تحليله، والصحيح أن أبا حنيفة حرم  :قلت

 الغراب األبقع.

 (:7/33) المحلى بن حزم يف قال: أبومحمد

دِ  ْبِن َأبِي َخْيَثَمَة َنا اْبُن َأبِي ُأَوْيٍس َنا َأبِي َنا  ْيرِ ْبِن ُزهَ  َومِْن َطِريِق ُمَحمَّ

ْبُن َسِعيٍد اأْلَْنَصاِريُّ َعْن َعْمَرَة َعْن َعاِئَشَة ُأم  الُمْؤمِنِيَن َقاَلْت: إن ي  َيْحَيى

ْن َيْأُكُل اْلُغَراَب، َوَقْد َأِذَن َرُسوُل اهلل أَلَْعَجُب مِمَّ
ا ِ  ِه َوَسمَّ

 فِي َقْتلِ
ِ
ُه َفاِسًقا، َوَاهلل

ي َباِت. َن الطَّ
 َما ُهَو مِ

ْبِن ُعْرَوَة َعْن َأبِيِه َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: َمْن َيْأُكُل  َومِْن َطِريِق َشِريٍك َعْن ِهَشامِ 

اُه َرُسوُل اهلل اْلُغَراَب؟ َوَقْد َسمَّ
ي َباِت. ِ  َن الطَّ

 َما ُهَو مِ
ِ
 َفاِسًقا، َوَاهلل

ْبِن ُعْرَوَة َعْن َأبِيِه َقاَل: َمْن  اْبِن َأبِي َشْيَبَة َنا َأُبوُمَعاِوَيَة َعْن ِهَشامِ  َومِْن َطِريِق 

اُه َرُسوُل اهلل َيْأُكُل اْلُغَراَب َوَقْد َسمَّ
 َفاِسًقا. ِ 
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ْهِري  َقاَل: َكِرَه ِرَجاُل مِْن َأْهِل  اِ  َعْن َمْعَمٍر َعِن الزُّ زَّ َومِْن َطِريِق َعْبِدالرَّ

اُهَما َرُسوُل اهللا ْلِعْلِم َأْكَل اْلِحَداِء َواْلُغَراِب َحْيُث َسمَّ
تِي  ِ  َواب  الَّ مِْن َفَواِسِق الدَّ

 ُتْقَتُل فِي اْلَحَرِم.

؟ ُقْلَنا: َرَواُه َمْن اَل َيُجوُز «َوَتْرمِي اْلُغَراَب َواَل َتْقُتْلهُ »َفإِْن ِقيَل: َقْد ُرِوَي: 

ي ِكَتاِب اْلَحج  َوَقْوُلنَا ُهَو  َيِزيدُ  اأْلَْخُذ بِِرَواَيتِهِ 
ْبُن َأبِي ِزَياٍد َوَقْد َذَكْرَنا َتْضِعيَفُه فِ

، َوَأبِي ُسَلْيَماَن.
 
افِِعي  َقْوُل الشَّ

ِم اأْلَْسَوَد؛ َواْحَتجَّ بَِأنَّ فِي َبْعِض  َم َأُبوَحنِيَفَة اْلُغَراَب اأْلَْبَقَع، َوَلْم ُيَحر  َوَحرَّ

 اِر َذَكَر اْلُغَراَب اأْلَْبَقَع.اأْلَْخبَ 

اِئُد ُحْكًما َلْيَس  يَها ُعُموُم ِذْكِر اْلُغَراِب ُهَو الزَّ
تِي فِ ٍد: اأْلَْخَباُر الَّ َقاَل َأُبوُمَحمَّ

ِذي فِيِه َتْخِصيُص اأْلَْبَقِع، َوَمْن َقاَل: إنََّما َعنَى َرُسوُل اهلل بَِقْولِِه )اْلُغَراُب(  ِ فِي الَّ

َنَُّه َقْد َذَكَر اْلُغَراَب اأْلَْبَقَع فِي َخَبٍر آَخَر اْلُغرَ 
ِ
ًة؛ أل : َفَقْد َكَذَب، -اَب اأْلَْبَقَع َخاصَّ

اَلُم  -إْذ َقَفا َما اَل ِعلَم َلُه بِِه، َوَنْحُن َعَلى َيِقيٍن مِْن َأنَُّه َقْد َأَمَر  بَِقْتِل  -َعَلْيِه السَّ

اْلُغَراِب ُجْمَلًة فِي َخَبٍر آَخَر، َوِكاَلُهَما َحِق اَل َيِحلُّ  اأْلَْبَقِع فِي َخَبٍر، َوبَِقْتلِ 

 ِخاَلُفُه.

تِي َذَكْرَنا. ا َواب  الَّ ي َهِذِه الدَّ
يُّوَن فِ

َد الَمالِكِ  هَوَتَردَّ
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قد تقدم القول يف هذه المسألة وبيان فساد قول المالكيين لمخالفته  :قلت

نبي هنى عن كّل ذي مخلب من الطير(، : )أن ال للثابت من حديث رسول اهلل

 والنهي يقتضي التحريم، والحديث خاص يقضي على غيره من العام.

 أي األبقع على ما تقدم. قوله: )فيحرم األعور(:

 هو الغراب األسود الكبير. قوله: )والكبير(:

عامر هو ابن شراحيل الشعبي، من َشْعب  قوله: )وعامر بأكله يشير(:

 . ماًما يف الحديث، مبغًضا للقياس والرأيَهْمَدان، كان إ

 أي يرى جواز أكله. قوله: )بأكله يشير(:

 (، عن عروة بسند صحيح:5/377) المصنف وقد أخرج ابن أبي شيبة يف

اُه َرُسوُل اهلل َمْن َيْأُكُل اْلُغَراَب، َوَقْد َسمَّ
 َفاِسًقا؟! ِ 

: من يأكل قال، ( عن ابن عمر 7937وقد أخرج الحديث ابن ماجه رقم)

 : فاسقا، واهلل ما هو من الطّيبات. الغراب وقد سماه رسول اهلل

 بن جميل. ويف سنده شريك القاضي ضعيف، وكذا الهيثم

وممن يرى جواز أكله: عكرمة، فقد أخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة أنه  -

 سئل عن الغراب فقال: دجاجة سمينة.

 ل(.وبلفظ: )ما لم يحرم عليك يف القرآن فهو حال
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 بن القاسم عن أبيه قال: )ال بأس به(. وأخرج عن عبدالرحمن

عن حجاج أنه: كان ال يرى بالطير كله بأًسا، إاّل أن تقذر منه  وأخرج

 شيًئا.

 وعن إبراهيم مثله.

)سئل وأخرج من طريق عبدالوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن عباس أنه 

رم حراًما وسكت عن عن لحم الغراب والحديا فقال: أحل اهلل حالاًل وح

 أشياء، فما سكت عنه فهو عفو(، وأيوب لم يسمع من ابن عباس.

نسبة إلى الزرع ويقال له الزاغي وهو غراب أسود  قوله: )والزرعي(:

 صغير.

 غراب الغيض. قوله: )الغداف(:

 للنووي، حيث قال: روضة الطالبين أي كتاب قوله: )يف روضٍة(:

ا اْلُغَراُب َفَأْنَوا  ُع:َوَأمَّ

ُم باَِل ِخاَلٍف، َومِنَْها: اأْلَْسَوُد اْلَكبِيُر، َوُيَقاُل  مِنَْها: اأْلَْبَقُع، َوُهَو َفاِسُق ُمَحرَّ

َنَُّه َيْسُكُن اْلِجَباَل، َوُهَو َحَراُم 
ِ
؛ أل

ُّ
َلُه: اْلِغَداُف اْلَكبِيُر، َوُيَقاُل: اْلُغَراُب اْلَجَبلِي

، َوبِِه َقَطَع َج   َماَعُة.َعَلى اأْلََصح 
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اُغ، َوَقْد َيُكوُن ُمْحَمرُّ  ْرِع، َوُهَو َأْسَوُد َصِغيُر ُيَقاُل َلُه: الزَّ َومِنَْها: ُغَراُب الزَّ

. ا ْجَلْيِن، َوُهَو َحاَلُل َعَلى اأْلََصح   هاْلِمنَْقاِر َوالر 

أي وجد له القول بالتحريم واإلباحة،  قوله: )والرافعي اختالف(:

( واألصح حل 3/773) مغني المحتاج حريم، وقال يفالت الروضة وصحح يف

 غراب الزرع.

 نوعان من الغراب. قوله: )والعقعاق والشقراق(:

أي يسر  بيض غيره من الطيور أو  قوله: )وعقعق لما يرى سراق(:

 فراخها.

 أي أن لون عينه صافية مثل الزئبق. قوله: )وعينه كقطرة من زئبق(:

 أن ذيله طويل على غيره من الغراب.أي  قوله: )قد طال منه ذنب(:

أي اتقن هذا الوصف حتى ال يشكل مع غيره من  قوله: )فحقق(:

 الغراب.
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 الهام

َوعْ  -79  َواْسَتْخَبُثوا َأْجنَاَس َهاٍم َكالضُّ

 

 

َدا اْلَهاُم َجَمـعْ    مِْن ِجنِْسَها َنْوُع الصَّ

 الشرح: 

 دة.تقدم القول يف البومة والهامة بما يغني عن اإلعا

َوْع(: َوع، وقيل بأنه ذكر  قوله: )َكالضُّ أي مثل نوعها الذي يسمى الضُّ

 البوم، وقيل طائر أسود مثل الغراب، وقيل غير ذلك.

و)الهام( جنس، مفرده: )هامة(، والصداء أو الصدى أو الصادي ذكر 

 الهامة، وقيل إن الهامة هي البومة.

 (:657-3/332) حياة الحيوان قال الدميري يف

َوع: بضاد معجمة مضمومة وواو مخففة مفتوحة وعين مهملة يف ا لضُّ

آخره. قال النووي: األشهر أنه من جنس الهوام، وقال الجوهري: إنه طائر 

من طير الليل من جنس الهام، وقال المفضل: هو ذكر البوم وجمعه أضواع 

وضيعان. وأصح القولين تحريم أكله، كما صرح به يف شرح المهذب، قال 

رافعي: هذا يقتضي أن الضوع ذكر البوم، وذكر ما تقدم، ثم قال: فعلى هذا ال

إن كان يف الضوع قول لزم اجراؤه يف البوم ألن الذكر واألنثى من الجنس 



 يف شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان فتح ذي الجالل واإلكرام

 

396 

  

  

  

 

الواحد ال يفرتقان قال النووي: قلت األشهر أن الضوع من جنس الهوام، فال 

 يلزم اشرتاكهما يف الحكم.

 ها«. ح كما صرح به يف شرح المهذبتحريم األكل على األص وحكمه:

 الصدى:

َدا اْلَهاُم َجَمْع(:  حياة الحيوان قال الدميري يف قوله: )ِمْن ِجنِْسَها َنْوُع الصَّ

(3/637:) 

الصدى: طائر معروف، تقول العرب إنه يخلق من رأس المقتول، يصيح 

قاتله،  يف هامة المقتول، إذا لم يؤخذ بثأره، يقول: اسقوين اسقوين حتى يقتل

ولذلك قيل له: صاد والصادي العطشان، والصدى ذكر البوم والجمع 

أصداء، ويقال له: ابن الجبل، وابن طود، وبنات رضوى. وقال العديس 

العبدي: الصدى الطائر الذي يصر بالليل ويقفز قفًزا، ويطفر والناس يرونه، 

لصدى الجندب، وإنما هو الصدى فأما الجندب فإنه أصغر من الصدى، وا

صوت يرجع من الصوت إذا خرج ووجد ما يحبسه. وقد تقدم يف بابي الباء 

 الموحدة والزاي قول صاحب ليلى األخيلية:

ــلََّمْت  ــَة َس ــى اأْلَْخَيلَِي ــْوَأنَّ َلْيَل  َوَل

 

ــَفاِئُح  ــَدُل َوَص ــي َجنْ  َوُدونِ
َّ
ــي  َعَل

 
ــا ــِة َأْو َزَق ــلِيَم اْلَبَشاَش  َلَســلَّْمُت َتْس

 

 ى مِْن َجانِِب اْلَقْبِرَصـاِئُح إَِلْيَها َصدً 
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والصدى هو الصوت الذي يحيبك من الجبال وغيرها. وألبي 

 بن الشواء يف شخص ال يكتم السر وقد أجاد فيه: المحاسن

 لِي َصـِديُق َغـَدا َوإِْن َكـاَن اَل َينْــ

 

 ــــــطُِق إاِلَّ بِِغيَبـــــٍة َأْو ُمَحـــــالِ  

ـَدى إِْن ُتحَ   اِس بِالصَّ ْثــَأْشَبَه النَـّ  د 

 

 ـــُه َحـــِديًثا َأَعــاَدُه فِـــي اْلَحـــالِ  

يقال: صم صداه وأصم اهلل صداه أي أهلكه اهلل ألن الرجل إذا مات لم  

بن مالك رضي اهلل  يسمع الصدى منه شيًئا، فيجيبه. ومنه قول الحجاج ألنس

بن زيد جدعان، أن  تعالى عنه: إياك أعني أصم اهلل صداك. روي عن علي

بن يوسف الثقفي الجائر   تعالى عنه، دخل على الحجاجأنًسا رضي اهلل

المبير، فقال له الحجاج: إيه يا خبيث شيًخا جواال يف الفتن، مع أبي تراب 

مرة، ومع ابن الزبير أخرى، ومع ابن األشعث مرة، ومع ابن الجارود أخرى، 

أما واهلل ألجردنك جرد الضب، وألقلعنك قلع الصمغة، وألعصبنك عصب 

، العجب من هؤالء األشرار، أهل البخل والنفا . فقال أنس رضي اهلل السلمة

 هتعالى عنه: من يعني األمير؟ فقال: إياك أعني، أصم اهلل صداك. ا

 وقد نظم يف أن الصدى من الهام قول بعضهم:

ــــــَدى  َهاَمــــــًة َتــــــْدُعو الصَّ

 

ِر َواْلَيَماَمـــــهْ    َبـــــْيَن الُمَشـــــقَّ

 : وال هام قول النبي 

 (:5337ام البخاري )قال اإلم
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َثنِي َعْبُداهلل َثنَا ِهَشامُ   ِ َحدَّ ٍد، َحدَّ ْبُن ُيوُسَف، َأْخَبَرَنا َمْعَمُر، َعِن  ْبُن ُمَحمَّ

 
ُّ
، َعْن َأبِي َسَلَمَة، َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل النَّبِي ْهِري  الَ َعْدَوى َوالَ َصَفَر، »:  الزُّ

: َيا َرُسوَل اهللَفَقاَل َأْعرَ  «َوالَ َهاَمةَ 
ِ
ْمِل َكَأنََّها ِ ابِي ي الرَّ

، َفَما َباُل اإِلبِِل، َتُكوُن فِ

َباُء، َفُيَخالُِطَها الَبِعيُر األَْجَرُب َفُيْجِرُبَها؟ َفَقاَل َرُسوُل اهلل َفَمْن َأْعَدى »:  ِ الظ 

َل؟!  .«األَوَّ

 : فتح الباري قال الحافظ يف

َ بِالتَّْشِديِد، َوَخاَلَفُه اْلَجِميُع )َقْوُلُه َباُب اَل َهاَمَة( 
َقاَل َأُبوَزْيٍد: ِهي

َدَها َذَهَب إَِلى َواِحَدِة  َواَيِة، َوَكَأنَّ َمْن َشدَّ ُفوَها، َوُهَو الَمْحُفوُظ فِي الر  َفَخفَّ

تِي َتِهمُّ بَِأَذى ا ُموِم، َوِقيَل َدَوابُّ اأْلَْرِض الَّ َ َذَواُت السَّ
، َوِهي لنَّاِس. اْلَهَوام 

َها َوإِنََّما َتُضرُّ إَِذا َأَراَد اهلُل إِيَقاعَ 
 َوَهَذا اَل َيصح َنْفيه إِالَّ إِْن ُأِريَد َأنََّها اَل َتُضرُّ لَِذَواتِ

َبْيرُ  َرِر بَِمْن َأَصاَبْتُه. َوَقْد َذَكَر الزُّ اٍر فِي الضَّ ِقيَّاِت  ْبُن َبكَّ َأنَّ اْلَعَرَب َكاَنْت  الُمَوفَّ

ُجُل َوَلْم ُيْؤَخْذ بَِثْأِرِه َخَرَجْت مِْن َرْأِسِه َهاَمُة، فِي ا َل الرَّ
ْلَجاِهِليَِّة َتُقوُل: إَِذا ُقتِ

 ُدوَدُة، َفَتُدوُر َحْوَل َقْبِرِه َفَتُقوُل اْسُقونِي اْسُقونِي، َفإِْن ُأْدِرَك بَِثْأِرِه َذَهَبْت 
َ
َوِهي

 اِعُرُهْم:َوإاِلَّ َبِقَيْت. َوفِي َذلَِك َيُقوُل َش 

 َيا َعْمُرو إاِلَّ َتَدْع َشْتِمي َوَمنَْقَصتِي=َأْضِرْبَك َحتَّى َتُقوَل اْلَهاَمُة اْسُقونِي

 َقاَل َوَكاَنِت اْلَيُهوُد َتْزُعُم َأنََّها َتُدوُر َحْوَل َقْبِرِه َسْبَعة َأيَّام ثمَّ تْذهب.
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يَن نَ  َغِوي  َن اللُّ

ِل، إاِلَّ َأنَُّهْم َلْم ُيَعي نُوا َكْوَنَها َوذكر ابن َفاِرٍس َوَغْيُرُه مِ ْحَو اأْلَوَّ

ْيِل، َكَأنَُّه َيْعنِي البومة. اُز: اْلَهاَمُة َطاِئُر مِْن َطْيِر اللَّ  ُدوَدًة، َبْل َقاَل اْلَقزَّ

: َكاُنوا َيَتَشاَءُموَن بَِها إَِذا َوَقَعْت َعَلى َبْيِت َأَحِدهِ 
 
ْم َوَقاَل ابن اأْلَْعَرابِي

 َنْفِسي َأْو َأَحًدا مِْن َأْهِل َداِري.
َّ
 َيُقوُل: َنَعَت إَِلي

وَن  َوَقاَل َأُبوُعَبْيٍد: َكاُنوا َيْزُعُموَن َأنَّ ِعَظاَم الَمي ِت َتِصيُر َهاَمًة َفَتِطيُر، َوُيَسمُّ

َدى، َفَعَلى َهَذا َفالَمْعنَى فِي اْلَحِديِث اَل َحَياَة  لَِهاَمِة الَمي ِت، َذلَِك الطَّاِئَر الصَّ

ِل اَل ُشْؤَم بِاْلُبوَمِة َوَنْحِوَها. ا  هَوَعَلى اأْلَوَّ
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 مالعب الظل

 ُماَلِعُب الظ ل  َحَراُم َقْد ُمِسْخ  -77

 

 

ــْخ   ــَذا َوُنِس ــَل َه ــْقًرا ِقي ــاَن َص  َوَك

 
َِاَلَلــــُه ُياَلِعُبــــهْ  -73  إَِذا َرَأى 

 

 

 

ـــــهْ   ـــــنَْقضُّ َوَذا َيتَّبُِع ـــــِه َي   َعَلْي

 
اُموُس َواْلَبُعـوُض  -75  َطَعاُمُه النَـّ

 

 

 

ــُروُض   ــُه ُع ــِر َل ــاِحِل اْلَبْح ــي َس  فِ

 
 الشرح:

 (:337) التبيان قال يف

 ههو طائر يسبح يف الجو مراًرا كأنه ينصّب على طائر. ا

 (:9/733) حياة الحيوان وقال الدميري يف

 وربما قيل له: خاطف َله. قال الكميت:

َِل ــهِ َوَرْيَطــُة فِْتَيــ  اٍن َكَخــاطِِف 

 

َدا   ــدَّ ــاًء ُمَم ــا ِخَب ــْم مِنَْه ــُت َلُه  َجَعْل

كذا قاله الجوهري. قال: قال ابن سلمة: هو طائر يقال له الرفراف، إذا  

 هرأى َله يف الماء أقبل إليه ليخطفه. ا

 وذكر بعضهم أنه الِقِرلَّى.

َله، قال (: القرلَّى: بضم القاف وكسرها وفتحها: مالعب 7/922وقال )

الجواليقي: هو فارسي معرب، وقال الميداين: إنه طائر صغير الجرم، حديد 
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البصر، سريع االختطاف، ال يرى إال فرًقا على وجه الماء على جانب كطيران 

الحدأة، يهوي بإحدى عينيه إلى قعر الماء طمًعا، ويرفع األخرى إلى الهواء 

ن السمك أو غيره، انقض عليه حذًرا، فإن أبصر يف الماء ما يستقل بحمله م

كالسهم المرسل، فأخرجه من قعر الماء، وإن أبصر يف الهواء جارًحا مر يف 

األرض، ومن أسجاع ابنة الخس: كن حذًرا كالقرلى، إن رأى خيًرا تدلى، أو 

ا تولى، وقال حمرة: قد خالف رواة النسب هذا التفسير، فقالوا: إن  رأى شرًّ

كان ال يتخلف عن طعام أحد، وال يرتك موضع قرلى اسم رجل من العرب، 

طعم إال قصد إليه، وإن صادف يف طريق قد سلكه خصومة، ترك ذلك الطريق 

ولم يمر به، فذلك قالوا فيه: أطمع من قرلى فهذا ما حكاه النسابون، يف تفسير 

هذا المثل، ثم قال: وأنا أقول: إنه خليق أن يكون هذا الرجل تشبه هبذا الطائر 

 ى باسمه قال الشاعر:وتسم

 َيــــا َمـــــْن َجَفـــــانِي َوَمـــــالَّ 

 

ــــــْهاَل   ــــــاًل َوَس ــــــيَت َأْه  َنِس

ا   َوَمــــــاَت َمْرَحــــــُب َلـــــــمَّ

 

ـــــــالَّ    َق
َ
ـــــــالِي ـــــــَت َم  َرَأْي

ــــــى  ــــــَك َتْحكِ نُّ َُ ــــــي َأ  إِن 

 

ـــــــى    بَِمـــــــا َفَعْلـــــــَت اْلِقِرلَّ

 
 حكمه:

 يحل أكله ألنه من طير الماء.
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( عن الرفاعي أنه قال: قال 337) التبيان هكذا قال، ونقل المصنف يف

أبوعاصم: يحرم مالعب َله... ثم قال المصنف: ولم يبين وجه تحريمه... 

 ها

 وذهب صاحب، المعجم الوسيط وممن ذكر أنه القرلى صاحب

(: َفَأما الشاِهيُن َفُهَو 9/773أن مالعب َله هو الشاهين، فقال ) المخصص

َِلَّه، َوُهَو َطاِئُر َيْسَنح  ة َوَكَذا مّرة َكَأنَُّه َينَْصبُّ على طاِئر، َوُهَو ُمالِعب  َكَذا مرَّ

َِلُّه  : ُمالَِعب 
ُّ
َماِد، َقاَل: َوَقاَل الخشني أْكَدُر أْبَغُث، والُبْغَثة ُشْكَلة َكَلوِن الرَّ

ِذي َيُقول:  أخَضُر الظَّْهر أبيُض البطْن طويُل الَجنَاَجْيِن قصيُر العنُق َوُهَو الَّ

 َِل ي أْرَنًبا لُقْلت أْر()َلو َكاَن 

ُّ بَِيِدِه َكَأنَُّه َيْخَتِطُف َشْيًئا، َوَقاَل: ُيَقال: إِنََّها َكاَنت ُصُقوًرا 
َوَأْوَمَأ الخشني

 هفُمِسَخت. ا

قلت: لعل وصف الحيسي هو أقرب الوصف، وقد رأيناه على شواطد 

 البحار، واهلل أعلم.

كان الشاهين فهو حرام؛ ألنه وعلى هذا، إن كان القرلى فهو حالل، وإن 

 من ذوات المخالب، واهلل أعلم.



 القول يف المسخ

 

413 

 

 القول يف المسخ

 َفْرُع َبَدا: َهْل ُيْؤَكُل الَمْمُسوُخ  -76

 

 

 َوَهْل ُيَسـاَوى الَمْسـُخ َوالَمنُْسـوُخ  

 فِي َرْفِع ُحْكِم اأْلَْصِل فِي الَمْأُكولِ  -73 

 

 

 فِـــي َمْســـِخِه لَِغْيـــِرِه َكاْلِفيـــِل  

 َينَْبِغي اْلُكـْرُه َوَعْكـُس َيْحـُرمُ  ُقْل  -77 

 

مُ   ــدُّ ــُه َتَق ــِل َل ــي اأْلَْص ــاْلُحْكُم فِ  َف

ـب  َمـا َيـُدلُّ  -27   َوفِي َحِديِث الضَّ

 

 

 

ــْوُل   ــِل َدلَّ اْلَق ــاِر اأْلَْص ــى اْعتَِب  َعَل

ــَخْت  -23  ــْد ُمِس ــٍة َق ــْن ُأمَّ
ــُه مِ  َلَعلَّ

 

 

 

 ِسـَخْت َراِع اْعتَِباَر اأْلَْصـِل َمْهَمـا نُ  

 الشرح: 

 َرُسوُل اهلل ( عن جابر3232يشير إلى ما أخرجه مسلم )
َ
 ِ بن عبداهلل قال: ُأتِي

، َفَأَبى َأْن َيْأُكَل مِنُْه، َوَقاَل:  تِي ُمِسَخْت »بَِضبٍّ ُه مَِن اْلُقُروِن الَّ  .«اَل َأْدِري َلَعلَّ

َفَقاَل: إِن ي فِي ،  ِ َرُسوَل اهلل( َعْن َأبِي َسِعيٍد، َأنَّ َأْعَرابِيًّا َأَتى 3253وأخرج )

ُة َطَعاِم َأْهلِي؟ َقاَل: َفَلْم ُيِجْبُه، َفُقْلَنا: َعاِوْدُه، َفَعاَوَدُه،  َغاِئٍط َمَضبٍَّة، َوإِنَُّه َعامَّ

َفَلْم ُيِجْبُه َثاَلًثا، ُثمَّ َناَداُه َرُسوُل اهلل
، إِنَّ »فِي الثَّالَِثِة، َفَقاَل:  ِ 

ُّ
 -اهلَل َلَعَن  َيا َأْعَرابِي

، َيِدبُّوَن فِي اأْلَْرِض،  -َأْو َغِضَب  ْن َبنِي إِْسَراِئيَل َفَمَسَخُهْم َدَوابَّ
َعَلى ِسْبٍط مِ

 .«َفاَل َأْدِري، َلَعلَّ َهَذا مِنَْها، َفَلْسُت آُكُلَها، َواَل َأْنَهى َعنَْها
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 ْبِن َمْسُعوٍد َقاَل: َقاَلْت  ِ ( َعْن َعْبِداهلل9667وأخرج)
 
ُأمُّ َحبِيَبَة َزْوُج النَّبِي

صلى اهلل عليه وسلم: اللُهمَّ َأْمتِْعنِي بَِزْوِجي َرُسوِل اهلل
صلى اهلل عليه وسلم  ِ 

 صلى اهلل عليه وسلم: 
ُّ
َقْد »َوبَِأبِي َأبِي ُسْفَياَن، َوبَِأِخي ُمَعاِوَيَة َقاَل: َفَقاَل النَّبِي

َجاٍل َمْضُروَبٍة، 
ِ
َل َشْيًئا َسَأْلِت اهلَل آل اٍم َمْعُدوَدٍة، َوَأْرَزاٍ  َمْقُسوَمٍة، َلْن ُيَعج  َوَأيَّ

َر َشْيًئا َعْن ِحل ِه، َوَلْو ُكنِْت َسَأْلِت اهلَل َأْن ُيِعيَذِك مِْن َعَذاٍب فِي  َقْبَل ِحل ِه، َأْو ُيَؤخ 

َوُذِكَرْت ِعنَْدُه اْلِقَرَدُة، َقاَل  َقاَل: «النَّاِر، َأْو َعَذاٍب فِي اْلَقْبِر، َكاَن َخْيًرا َوَأْفَضَل 

إِنَّ اهلَل َلْم َيْجَعْل لَِمْسٍخ َنْساًل »مِْسَعُر: َوُأَراُه َقاَل: َواْلَخَناِزيُر مِْن َمْسٍخ، َفَقاَل: 

 .«َواَل َعِقًبا، َوَقْد َكاَنِت اْلِقَرَدُة َوالَخنَاِزيُر َقْبَل َذلَِك 

 َله مسخ من الصقر.وهو يشير إلى ما يروى هنا أن مالعب 

 (:3/367) الفتح قال الحافظ يف

 فِيِهْم َذلَِك  َقاَل 
َ
ِذيَن ُمِسُخوا َفَبِقي بن الت يِن: َلَعلَّ َهُؤاَلِء َكاُنوا مِْن َنْسِل الَّ

اْلُحْكُم، ُثمَّ َقاَل: إِنَّ الَمْمُسوَخ اَل َينِْسُل. ُقْلُت: َوَهَذا ُهَو الُمْعَتَمُد؛ لَِما َثَبَت فِي 

َوِعنَْدُه مِْن َحِديِث ابن َمْسُعوٍد  «َأنَّ الَمْمُسوَخ اَل َنْسَل َلهُ »ِحيِح ُمْسلٍِم: َص 

. َوَقْد َذَهَب َأُبوإِْسَحاَ  «إِنَّ اهلَل َلْم ُيْهلِْك َقْوًما َفَيْجَعُل َلـُهْم َنْساًل »َمْرُفوًعا: 

اُج َوَأُبوَبْكرِ  جَّ  إَِلى َأنَّ المَ  الزَّ
 
ْوُجوَد مَِن اْلِقَرَدِة مِْن َنْسِل الَمْمُسوِخ. ْبِن اْلَعَربِي

َوُهَو َمْذَهب َشاذ اْعتمد من ذهب إَِلْيِه على ماثبت َأْيًضا فِي َصِحيِح ُمْسلٍِم َأنَّ 

ب  َقاَل:  َ بِالضَّ
ا ُأتِي َّ َلمَّ

تِي ُمِسَخْت »النَّبِي ُه مَِن اْلُقُروِن الَّ َوَقاَل فِي الفأر:  «َلَعلَّ
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ُة مِْن َبنِي إِْسَراِئيل، اَل ُأَراَها إِالَّ اْلَفْأرَ ُفِقَدْت أُ » . َوَأَجاَب اْلُجْمُهوُر َعْن َذلَِك «مَّ

بَِأنَُّه َقاَل َذلَِك َقْبَل َأْن ُيوَحى إَِلْيِه بَِحِقيَقِة اأْلَْمِر فِي َذلَِك، َولَِذلَِك َلْم َيْأِت اْلَجْزُم 

ٍء مِْن َذلَِك، بِِخاَلِف ا
ْ
 هبن َمْسُعوٍد. ا لنَّْفِي َفإِنَُّه َجَزَم بِِه َكَما فِي َحِديثَعنُْه بَِشي

يشير إلى ما ذكر من أن الخنزير مسخ  وقوله: )ِفي َمْسِخِه لَِغْيِرِه َكاْلِفيِل(:

 من سلحة الفيل.

 (:3/27) الحيوان قال الجاحظ يف كتاب

 هوَسَلَح الفيُل َزْوَج خنازير؛ فلذلك الخنزير أشبه شيء بالفيل. ا

 القول يف الفيل:

ذهب بعضهم إلى أن الفيل حرام لكونه َتَخلََّق منه الحرام، وقالوا غير 

 المحلى ذلك على ما يأيت، فالصحيح أن الفيل حالل ذكر ذلك ابن حزم يف

 (، حيث قال:7/96)

ا اْلِفيُل َفَلْيَس َسُبًعا َواَل َجاَء فِي َتْحِريِمِه َنِص، َوَقاَل َتَعاَلى:  َخَلَق ﴿َوَأمَّ

﴿ُقْل ال َأِجُد فِي َما َوَقاَل َتَعاَلى:  [،92]البقرة: َلُكْم َما فِي األَْرِض َجِميًعا﴾

ًما َعَلى َطاِعٍم َيْطَعُمُه﴾ َّ ُمَحرَّ
 إَِلي

َ
َل َوَقاَل َتَعاَلى:  [؛335]األنعام: ُأوِحي ﴿َوَقْد َفصَّ

َم َعَلْيُكْم﴾   [،332]األنعام: َلُكْم َما َحرَّ
ْ
ٍء َحاَلُل إالَّ َما َجاَء َنِص بَِتْحِريِمِه َفُكلُّ َشي

نَِن َوَلْم َيْأِت فِي اْلِفيِل َنصُّ َتْحِريٍم َفُهَو َحاَلُل. ا  هبَِهَذا َجاَء َنصُّ اْلُقْرآِن َوالسُّ
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 الَبَلُصوص

 َواْلَبَلُصــوُص َيْتَبــُع اْلَبَلنَْصــى -29

 

 

 

ــــا  ــــِه َنصَّ ــــْم َأَر فِي ــــا َل  َوِحلَُّه

ــيرَ  -27  ْجَلْينِ َقِص ــر  ــاِر َوال  ُة اْلِمنَْق

 

 

 

ــْيِن   ــَياٍح َش ــْع ِص َناَبا َم ــذَّ ــوُل ال  ُط

 الشرح: 

 (:3/999) حياة الحيوان قال يف

البلصوص: بضم الباء والالم المشممة طائر وجمعه البلنصى على غير 

قياس. وقال سيبويه: النون زائدة؛ ألنك تقول للواحد البلصوص. والعامة 

ال البطليوسي يف الشرح: وقد اختلف اللغويون يف هذين تسمية أبولصيص. ق

االسمين أيهما الواحد وأيهما الجمع. فقال قوم: البلصوص هو الواحد 

والبلنصى هو الجمع، وعكس ذلك آخرون، وقال قوم: البلصوص الذكر 

 والبلنصى األنثى ذكره ابن والد وأنشد:

 )َواْلَبَلُصوُص َيْتَبُع اْلَبَلنَْصى(

اس جمع البلصوص بالصيص. ولم أعرف ما حكم هذا الطائر. قال: وقي

 ها

 : القاموس المحيط وقال يف
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والَبَلصوُص كَحَلُزوٍن: طاِئُر ج: َبَلنَْصى شاُذ أو الَبَلنَْصى للواِحِد ج: 

َكُر أو بالَعْكِس. والبِلُِص والبِلَّْوُص  َبَلُصوُص أو هي األُْنَثى والَبَلُصوُص: الذَّ

وُبْرُبٍص. والبَِلنْصاُة: َبْقَلُة والَبَلنَْصى: َجْمُعُه وطاِئُر أْخَضُر الَبْيِض. والبَلَصُة: أب

 ها

 حالل على ما تقدم من القول يف القاعدة واألصل. الحكم:
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 الخطاف والصرد والهدهد والوطواط

ـَردْ -23  َوَيْحُرُم اْلُخطَّـاُف َقـاُلوا َوالصُّ

 

  
ُ
ــي ــَواُط َوالنَّْه ــُد اْلَوْط  َوَردْ  َواْلُهْدُه

ــهْ  -25  ــٍة َوَنْمَل ــا َوَنْحَل ــْن َقْتلَِه  َع

 

ـــــــــهْ   ـــــــــا َكَقْمَل ٍة َفإِنََّه  اَل َذرَّ

ـَردْ  -26  َنا َنـْوُع الصُّ  َومِْن َأَعاِجيِب الدُّ

 

ــنُْهْم َوَردْ   ــَذا َع ــُفوٍر َك ــَق ُعْص  ُفَوْي

يمُ  -23   اْلَبـْرَثنِ  مِنَْقاُرُه َضْخُم َعظـِ

 

ــَباَل   ــي اْل ــٍس فِ يُر َنْف ــنِ  َشــر   ُذو مَِح

ــِفيرُ  -27  ــُه َص ــُم َل ــَذاُؤُه اللَّْح  ِغ

 

ـــــورُ   ُي ـــــُه الطُّ ـــــُف َتْفَهُم  ُمْخَتلِ

ْيِر ُكالًّ َأْنَطَقهْ -22   َيْحكِي ُلَغاِت الطَّ

 

ـــْه   ـــْد َخَلَق ـــالُِم َق ـــِديُر َع  َرِب َق

ــهْ -377  ــوًرا إِْن َرَأى بُِلَغتِ ــْدُعو ُطُي  َي

 

ـــــتِهْ   ُه بِعضَّ  َفَمـــــا َدَنـــــا َيُقـــــدُّ

 َتَطيََّرْت مِْن ُشـْؤمِِه اأْلَْعـَراُب -373 

 

ــــِه َفَخـــــاُبوا   َوَبـــــاَدُروا بَِقْتلـِ

 الُمْصـَطَفى -379 
ُ
 «اَل طَِيـَرهْ »َوَجاَء َنْهي

 

ــَتْقَذَرهْ   ــِه َواْس ــْن َقْتلِ ــى َع ــمَّ َنَه  ُث

ـــهْ -377  ـــِه َفَطاَم ـــُه َعـــْن َقْتلِ  َوَنْهُي

 

 َوَنْهُيــــُه َعــــْن ُهْدُهــــٍد َكَراَمــــهْ  

 َدْيُهـــُد َوَهـــاِدُن َوُهْدُهـــَداهُ -373 

 

ــَدى  ــَت اْلُه ــبِيَلُه نِْل ــْه َس ــاَ  َل  َأَط

ُسوُل َقْد َنَهـى-375   َوُكلُّ َما َعنُْه الرَّ

 

ُف َبـاُعوَض اْلَهـَوا   َكَخاطٍِف َيْخطـِ

ــــَرامُ  -376  ــــُه َح ــــُه َوَحْبُس  َفَقْتُل

 

 َكَصـــــْيِد َوجٍّ َقـــــطُّ اَل ُيَضـــــامُ  

بِي -373   ُب َيْوًما ِضـْفَدَعهْ لْو َوَصَف الطَّ

 

 َفِفي اْلَحِديِث الُمْصَطَفى َقـْد َمنََعـهْ  
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 الشرح:

تضمنت هذه األبيات البيان لتحريم عدة من الطيور ومجملها ما هنى 

 النبي عن قتله وتقدم ما أمر النبي بقتله والحكم فيه وهذا من بابه.

 َعْن َقْتِل نَ »( َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة، َقاَل: 7997أخرج ابن ماجه )
ِ
َهى َرُسوُل اهلل

ْفَدِع، َوالنَّْمَلِة، َواْلُهْدُهدِ  َرِد، َوالض  بن الفضل مرتوك،  . ويف سنده إبراهيم«الصُّ

ا.  فحديثه ضعيف جدًّ

اِ  َقاَل: 7993وصح عن ابن عباس أخرجه ابن ماجه) زَّ ( من طريق َعْبُدالرَّ

، َعْن عُ  ْهِري  ْبِن ُعْتَبَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس،   ِ ْبِن َعْبِداهلل  ِ َبْيِد اهللَأْنَبَأَنا َمْعَمُر، َعِن الزُّ

، النَّْمَلِة، َوالنَّْحَلِة، َواْلُهْدُهِد،   ِ َقاَل: َنَهى َرُسوُل اهلل َواب  َن الدَّ
َعْن َقْتِل َأْرَبٍع مِ

َرِد. وهذا إسناده صحيح وأخرج الحديث عبدالرزا  يف  المصنف َوالصُّ

 (.5963( وأبوداود)3/779(، وأحمد)7335)

ْبِن  ْبِن َعبَّاسِ  ( عن َعْبِدالُمَهْيِمنِ 2/733) الكربى وأخرج البيهقي يف

ي، َعْن َرُسوِل اهلل َسْهلِ  اِعِديُّ َقاَل: َسِمْعُت َأبِي َيْذُكُر َعْن َجد  ْبِن َسْعٍد السَّ
َأنَُّه  ِ 

َرِد َواْلُهْدُهِد. َنَهى َعْن َقْتِل اْلَخْمَسِة: َعِن النَّْمَلِة َوالنَّْحلَ  ْفَدِع َوالصُّ ِة الض 

 وعبدالمهيمن ضعيف.
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( عن أبي هريرة قال سمعت رسول 9933( ومسلم)7732وأخرج البخاري)

َقَرَصْت َنْمَلُة َنبِيًّا مَِن األَْنبَِياِء، َفَأَمَر بَِقْرَيِة النَّْمِل، َفُأْحِرَقْت، َفَأْوَحى »اهلل يقول: 

َن األَُمِم ُتَسب ُح اهلُل إَِلْيِه: َأْن قَ 
ًة مِ  .«َرَصْتَك َنْمَلُة َأْحَرْقَت ُأمَّ

 فتضمنت هذه األحاديث النهي عن خمس من الدواب، النهي عن قتل:

رد. -1  الصُّ

 الضفدع. -2

 النملة. -3

 الهدهد. -4

 النحلة. -5

 وقد تقدمت القاعدة.

 الخطاف:

 (:3/997) حياة الحيوان قال الدميري يف

ء، سمكة ببحر سبتة لها جناحان على الخطاف: بفتح الخاء وتشديد الطا

َهرها أسودان، تخرج من الماء وتطير يف الهواء ثم تعود إلى البحر قاله 

أبوحامد األندلسي. الخفاش: بضم الخاء وتشديد الفاء واحد الخفافيش التي 
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تطير يف الليل، وهو غريب الشكل والوصف والخفش صغر العين وضيق 

 البصر.

له أربعة أسماء: خفاش وخشاف وخطاف قال البطليوسي: الخفاش 

ووطواط، وتسميته خفاًشا يحتمل أن تكون مأخوذة من الخفش واألخفش يف 

اللغة نوعان: ضعيف البصر خلقه، والثاين لعلة حدثت وهو الذي يبصر بالليل 

دون النهار ويف يوم الغيم دون يوم الصحو انتهى. وذكر الجاحظ أن إسم 

لليل، فكأنه راعي العموم، وكون الوطواط هو الخفاش يقع على سائر طير ا

الخفاش هو الذي ذكره ابن قتيبة وأبوحاتم يف كتاب الطير الكبير. وما ذكره 

البطليوسي من أن الخفاش هو الخطاف فيه نظر، والحق أهنما صنفان وهو 

 هالوطواط. وقال قوم: الخفاش الصغير والوطواط الكبير. ا

 :(3/393) حياة الحيوان وقال يف

وتسميته خفاًشا يحتمل أن تكون مأخوذة من الخفش واألخفش يف اللغة 

نوعان: ضعيف البصر خلقه، والثاين لعلة حدثت وهو الذي يبصر بالليل دون 

النهار ويف يوم الغيم دون يوم الصحو انتهى. وذكر الجاحظ أن إسم الخفاش 

و الخفاش يقع على سائر طير الليل، فكأنه راعي العموم، وكون الوطواط ه

هو الذي ذكره ابن قتيبة وأبوحاتم يف كتاب الطير الكبير. وما ذكره البطليوسي 

من أن الخفاش هو الخطاف فيه نظر، والحق أهنما صنفان وهو الوطواط. 
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وقال قوم: الخفاش الصغير والوطواط الكبير وهو ال يبصر يف ضوء القمر وال 

 ن كما قال الشاعر:يف ضوء النهار غير قوي البصر قليل شعاع العي

 مِْثُل النََّهـاِر َيِزيـُد َأْبَصـاَر اْلـَوَرى

 

ـــاشِ    ُنـــوًرا َوُيْعِمـــي َأْعـــُيَن اْلُخفَّ

ولما كان ال يبصر هناًرا التمس الوقت الذي ال يكون فيه َلمة وال ضوء  

وهو قريب غروب الشمس ألنه وقت هيجان البعوض، فإن البعوض يخرج 

ماء الحيوان، والخفاش يخرج طالًبا للطعم ذلك الوقت يطلب قوته، وهو د

فيقع طالب رز  على طالب رز  فسبحان الحكيم. والخفاش ليس هو من 

الطير يف شيء فإنه ذو أذنين وأسنان وخصيتين ومنقار ويحيض ويطهر، 

ويضحك كما يضحك اإلنسان، ويبول كما تبول ذوات األربع ويرضع ولده 

ا كان الخفاش هو الذي خلقه وال ريش له. قال: بعض المفسرين: لم

بن مريم عليه الصالة والسالم بإذن اهلل تعالى كان مباينًا لصنعة  عيسى

الخالق. ولهذا سائر الطيور تقهره وتبغضه فما كان منها يأكل اللحم أكله وما 

ال يأكل اللحم قتله، فلذلك ال يطير إال لياًل. وقيل لم يخلق عيسى غيره ألنه 

وهو أبلغ يف القدوة ألن له ثدًيا وآذاًنا وأسناًنا ويحيض كما أكمل الطير خلًقا. 

بن منبه: كان يطير ما دام الناس ينظرون إليه فإذا  تحيض المرأة. قال وهب

غاب عن أعينهم سقط ميًتا ليتميز فعل الخلق من فعل الخالق، وليعلم أن 

ير الكمال هلل تعالى. وقيل: إنما طلبوا خلق الخفاش ألنه من أعجب الط
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خلقية، إذ هو لحم ودم يطير بغير ريش
(1)
وهو شديد الطيران سريع التقلب،  

يقتات البعوض والذباب، وبعض الفواكه وهو مع ذلك موصوف بطول 

العمر فيقال: إنه أطول عمًرا من النسر ومن حمار الوحش، وتلد أنثاه ما بين 

س يف الحيوان ما ثالثة أفراخ وسبعة، وكثيًرا ما يسفد وهو طائر يف الهواء ولي

يحمل ولده غيره والقرد واإلنسان، ويحمله تحت جناحه وربما قبض عليه 

بفيه وذلك من حنوه وإشفاقه عليه، وربما أرضعت األنثى ولدها وهي طائرة 

ويف طبعه إنه متى أصابه ور  الدلب خدر ولم يطر، ويوصف بالحمق، ومن 

 ذلك أنه إذا قيل له: اطر  كرى، الصق باألرض.

يحرم أكله لما رواه أبوالحويرث مرساًل أن النبي هنى عن قتله،  حكم:ال

وقيل: إنه لما خرب بيت المقدس، قال: رب سلطني على البحر حتى 

أغرقهم، وسئل عنه اإلمام أحمد فقال: ومن يأكله؟ قال النخعي: كل الطير 

حالل إال الخفاش. قال الروياين: وقد حكينا يف الحج خالف هذا فيحتمل 

لين، وعبارة الشرح والروضة يحرم الخفاش قطًعا. وقد يجري فيه الخالف قو

مع أهنما قد جزما يف كتاب الحج بوجوب الجزاء فيه، إذا قتله المحرم، وإن 

الواجب فيه القيمة مع تصريحهما بأن ما ال يؤكل ال يفدى على أن الرافعي 

الشافعي مسبو  بذلك، فأول من ذكره صاحب التقريب وأشعر كالمه بأن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قلت: اهلل أعلم، هذه من اإلسرائليات التي ال تقوم بمثلها حجة. (3)
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رضي اهلل تعالى عنه ذكره. وذكر المحاملي أن اليربوع ال يحل أكله، ويجب 

فيه الجزاء يف أصح القولين وهو غريب، ولم يزل الناس يستشكلون ما وقع يف 

الرافعي من ذلك. وليس بمشكل فهو يتبين بمراجعة كالم الروياين فإنه قال: 

الهدهد، وفيه إن كان مأكواًل  فرع: قال يف األم: الوطواط فو  العصفور ودون

 قيمته.

وذكر عن عطاء أنه قال: فيه ثالثة دراهم انتهى. فاتضح إن المسألة 

منصوصة للشافعي رضي اهلل تعالى عنه، وأنه علق وجوب الجزاء على القول 

بحل أكله، تم تتبعت كالم عطاء المذكور فوجدت األزهري قد نقل عنه أنه 

ثا درهم. قال أبوعبيد قال األصمعي: الوطواط يجب فيه إذا قتله المحرم ثل

هو الخفاش. وقال أبوعبيدة: األشبه عندي أنه الخطاف. قلت: وأيًّا كان فهو 

 هغير مأكول. ا

:  بن علي (: وال يؤكل الوطواط لما روي عن الحسن76) التبيان وقال يف

 ههنى رسول اهلل عن قتل الخطاطيف وأمر بقتل األوزاغ. ا

لخطاف حرام على المشهور؛ لما روي أن النبي هنى عن (: وا73وقال )

 قتل الخطاطيف. وما هنى عن قتله ال يؤكل.

بن الحسن أنه حالل ألنه يتقوت  وحكى أبوعاصم العبادي عن محمد

 بالطاهرات غالًبا. قال: وهذا محتمل على أصلنا.
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ومنها نوع يألف سواحل البحر يحفر بيته يف شاطد البحر يعيش فيه، وهو 

ائر صغير دون عصفور الجنة، رمادي اللون، والناس يسمونه السنونو بضم ط

 السين المهملة وضم نونيه.

ومنها نوع أخضر يف َهره بعض حمرة أصغر من البغباء، والناس تسميه 

 الخضر لخضرته، يقتات بالذباب والفراش ونحوه.

إنه  ومنها نوع طويل األجنحة رقيقها، ال يألف إال الجبال. قال بعضهم:

 رآه يختطف النمل ويأكله.

وهذه األنواع كلها داخلة يف عموم النهي عن قتل الخطاطيف، وقد روي 

أن النبي هنى عن قتل الجاللة والمحتمة، وعن الخطفة.
(1)

ويف الخطفة  

 بإسكان الطاء تأويالن:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن الخطفة والمجثمة صلى اهلل عليه وسلم  عن أبي ثعلبة الخشني قال: هنى رسول اهلل (3)

 والنهبة، وعن أكل كل ذي ناب من السباع.

بن  ه عبداهلل(. وفي3273( الحديث )9/336أخرجه الدارمي يف كتاب األضاحي )

بن أبي عامر األصبحي أبوأنس المدين، قريب مالك وصهره،  بن مالك بن أويس عبداهلل

 صدو  يهم.

 (.7339( برقم )772)ص التقريب انظر

 = ومن طريق أخرى: عن أبي الدرداء.
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أحدهما: أن الخطفة ما اختطفه السبع من الحيوانات أكله حرام. قاله ابن 

ين: أن النهي الختطافها بسرعة، ومنه سمي الخطاف لسرعته، قاله قتيبة. الثا

 . الحاوي ابن جرير الطربي، ونقله عنه يف

فعلى هذا يحرم كل ما كان يتقوت بما يختطفه؛ ألنه يقتات من الخبائث. 

: كلما كان مستخبًثا كالخطاطيف والخشاشيف  الحاوي قال الماوردي يف

 هأكله حرام لخبث لحمه. ا

 (.2/99) المجموع شرح المهذب ل النووي تحريمه يفوقد نق

( فقال: 3723رقم) التلخيص والحديث الذي أشار إليه خرجه الحافظ يف

 َعْن َقْتِل اْلُخطَّاِف( َأُبوَداُود فِي
ُ
مِْن َحِديِث  الَمَراِسيلِ  َقْوُلُه: )َوَرَد النَّْهي

َعْن َقْتِل اْلَخَطاِطيِف(. َوَرَواُه   ِ َرُسوُل اهللْبِن إِْسَحاَ ، َعْن َأبِيِه َقاَل: )َنَهى  َبْرَقانَ 

 
 
 ُمْعَضاًل َأْيًضا مِْن َحِديِث َأبِي اْلُحَوْيِرِث، َعِن النَّبِي

ُّ
. َوَرَواُه اْبُن ِحبَّاَن  اْلَبْيَهِقي

ْن َحِديِث اْبِن َعبَّاٍس َوفِيِه اأْلَْمُر بَِقْتِل اْلَعنَْكُبوِت، َوفِيهِ 
َعَفاِء مِ بُْن  َعْمُرو فِي الضُّ

 
ُّ
: ُرِوَي فِيِه َحِديُث ُمْسَنُد، َوفِيِه َحْمَزُة النَِّصيبِي

ُّ
اُب، َوَقاَل اْلَبْيَهِقي ُجَمْيٍع َوُهَو َكذَّ

 هَوَكاَن ُيْرَمى بِاْلَوْضِع. ا

 (:3/333) حياة الحيوان قال الدميري يف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( الحديث 6/362(. ويف )93363( الحديث )5/979) مسنده أخرجه اإلمام أحمد يف =

 (. محققه9357)
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الخطاف: بضم الخاء المعجمة جمعه خطاطيف ويسمى زوار الهند وهو 

ن الطيور القواطع إلى الناس، تقطع البالد البعيدة إليهم رغبة يف القرب منهم م

ثم إهنا تبني بيوهتا يف أبعد المواضع عن الوصول إليها، وهذا الطائر يعرف 

عند الناس بعصفور الجنة، ألنه زهد ما يف أيديهم من األقوات فأحبوه ألنه 

 إنما يتقو بالذباب والبعوض.

 حكمه:

: يحرم أكل لحم الخطاطيف لما روى أبوالحويرث (3/332قال )

بن معاوية وهو من التابعين عن النبي أنه هنى عن قتل  عبدالرحمن

الخطاطيف وقال: ال تقتلوا هذه العوذ إهنا تعوذ بكم من غيركم. ورواه 

بن إسحا   بن طهمان عن عباد البيهقي وقال: إنه منقطع. قال: ورواه إبراهيم

رسول اهلل عن قتل الخطاطيف عوذ البيوت. ومن هذه عن أبيه، قال: هنى 

الطريق رواه أبوداود يف مراسيله، قال البيهقي: وهو منقطع أيًضا. لكن صح 

بن عمر موقوًفا عليه، أنه قال: ال تقتلوا الضفادع فإن نقيقها  عن عبداهلل

تسبيح. وال تقتلوا الخطاف فإنه لما خرب بيت المقدس قال: يا رب سلطني 

 لبحر حتى أغرقهم. قال البيهقي: اسناده صحيح.على ا
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 الصرد:

 التبيان من أسمائه السميط واألخضر واألخيل واألنثى صردة، أفاده يف

(395.) 

 ( ط.العصرية:7/33) حياة الحيوان قال الدميري يف

رد: كرطب، قال الشيخ أبوعمرو بن الصالح: هو مهمل الحروف،  الصُّ

هو طائر، فو  العصفور يصيد العصافير، على وزن جعل، وكنيته أبوكثير و

بن شميل، وهو أبقع ضخم الرأس، يكون يف  والجمع صردان، قاله النضر

الشجرة. نصفه أبيض ونصفه أسود، ضخم المنقار، له برثن عظيم، يعني 

أصابعه عظيمة ال يرى إال يف سعفة أو شجرة، ال يقدر عليه أحد، وهو شرس 

للحم وله صفير مختلف، يصفر لكل طائر النفس شديد النفرة، غذاؤه من ا

يريد صيده بلغته، فيدعوه إلى التقرب منه، فإذا اجتمعوا إليه، شد على 

بعضهم وله منقار شديد، فإذا نقر واحًدا قده من ساعته، وأكله، وال يزال هذا 

 هدأبه. ومأواه األشجار ورُءوس القالع، وأعالي الحصون. ا

 (:7/37وقال )

بن خلف  بن قانع، عن أبي غليظ أمية دالغنيروينا يف معجم عب

الجمحي، قال: رآين رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وعلى يدي صرد، فقال : 
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، ويروى أنه أول طير صام يوم عاشوراء، وكذلك أخرجه «هذا أول طير صام»

 الحافظ أبوموسى. 

والحديث مثل اسمه غليظ، قال الحاكم: وهو من األحاديث التي وضعها 

بن موسى عن أبي غليظ  بن معاوية ة الحسين رضي اهلل عنه رواه عبداهللقتل

قال: رآين رسول اهلل وعلى يدي صرد، فقال: هذا أول طائر صام عاشوراء. 

 هوهو حديث باطل رواته مجهولون. ا

 حكمه: 

 (:395) التبيان قال يف

 هيف حله وجهان، أصحهما التحريم ألنه قد ورد النهي عن قتله. ا

 (:77-7/32الدميري)وقال 

األصح تحريم أكله، لما رواه اإلمام أحمد وأبوداود وابن ماجه، 

وصححه عبدالحق، عن ابن عباس رضي اهلل تعالى عنهما، أن النبي هنى عن 

قتل النحلة والنملة والهدهد والصرد. والنهي عن القتل دليل على الحرمة، 

ألن الشافعي أوجب وألن العرب تتشاءم بصوته وشخصه. وقيل: إنه يؤكل 

فيه الجزاء على المحرم، إذا قتله وبه قال مالك. قال اإلمام العالمة القاضي 

بن العربي: إنما هنى النبي عن قتله، ألن العرب كانت تتشاءم به، فنهى  أبوبكر
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عن قتله ليخلع عن قلوهبم ما ثبت فيها من اعتقادهم الشؤم فيه، ال إنه حرام. 

 هبقات أيًضا. اوذكره العبادين، يف الط

 الهدهد:

 اَل َأَرى  ذكر اهلل هذا الطائر يف القرآن قال تعالى:
َ
ْيَر َفَقاَل َما لِي َد الطَّ ﴿َوَتَفقَّ

َبنَُّه َعَذاًبا َشِديًدا َأْو أَلَْذَبَحنَُّه َأْو َلَيْأتَِين ي  اْلُهْدُهَد َأْم َكاَن مَِن اْلَغاِئبِيَن * أَلَُعذ 

َفَمَكَث َغْيَر َبِعيٍد َفَقاَل َأَحْطُت بَِما َلْم ُتِحْط بِِه َوِجْئُتَك مِْن َسَبإٍ بُِسْلَطاٍن ُمبِيٍن * 

ٍء َوَلَها َعْرُش َعظِيُم 
ْ
بِنََبإٍ َيِقيٍن * إِن ي َوَجْدُت اْمَرَأًة َتْملُِكُهْم َوُأوتَِيْت مِْن ُكل  َشي

ْمِس مِْن ُدونِ  ْيَطاُن  * َوَجْدُتَها َوَقْوَمَها َيْسُجُدوَن لِلشَّ َن َلُهُم الشَّ  َوَزيَّ
ِ
اهلل

ِذي ُيْخِرُج   الَّ
ِ
بِيِل َفُهْم اَل َيْهَتُدوَن * َأالَّ َيْسُجُدوا هلل ُهْم َعِن السَّ َأْعَماَلُهْم َفَصدَّ

َماَواِت َواأْلَْرِض َوَيْعَلُم َما ُتْخُفوَن َوَما ُتْعِلنُوَن * اهلُل اَل إَِلَه إِالَّ  ي السَّ
اْلَخْبَء فِ

َو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعظِيِم * َقاَل َسنَنُْظُر َأَصَدْقَت َأْم ُكنَْت مَِن اْلَكاِذبِيَن * اْذَهْب هُ 

َها الَمأَلُ  َتابِي َهَذا َفَأْلِقْه إَِلْيِهْم ُثمَّ َتَولَّ َعنُْهْم َفاْنُظْر َماَذا َيْرِجُعوَن * َقاَلْت َيا َأيُّ
بِكِ

 ِكَتاُب 
َّ
 إَِلي

َ
ْحَمِن إِن ي ُأْلِقي  الرَّ

ِ
َكِريُم * إِنَُّه مِْن ُسَلْيَماَن َوإِنَُّه بِْسِم اهلل

ِحيِم﴾  [.77-97]النمل:الرَّ

(: الهدد: بضم الهاءين وإسكان الدال المهملة 3/357قال الدميري )

بينهما، طائر معروف ذو خطوط وألوان كثيرة، وكنيته أبواألخبار وأبوثمامة 

 بوعباد. ويقال له الهداهد، قال الراعي:وأبوالربيع وأبوروح وأبوسجاد وأ
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َماُة َجَناَحُه(  )َكَهَداِهٍد َكَسَر الرُّ

والجمع الهداهد بالفتح، وهو طير منتن الريح طبًعا ألنه يبني أفحوصه يف 

الزبل، وهذا عام يف جميع جنسه، ويذكر عنه أنه يرى الماء يف باطن األرض. 

 ها

 ان، وقيل قوالن:(: وفيه وجه337) التبيان قال يف حكمه:

األول: الحل؛ ألنه يحكى عن نص الشافعي وجوب الفدية فيه، وعنده ال 

 يفدى إال المأكول.

وأَهرهما كما قال الرافعي تحريمه؛ ألنه ورد النهي عن قتله، ولو كان 

 همأكواًل لما ُنهي عن قتله، وأيًضا فإنه طائر منتن الريح من أصل خلقته. ا

 الوطواط:

 وقد تقدم القول فيه. الوطواط الخفاش

 النحلة:

 (:9/373قال الدميري )

النحل: ذباب العسل، وقد تقدم يف باب الذال المعجمة، يف لفظ الذباب، 

الذباب كله يف النار »أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال يف تفسير سورة النساء: 

بن وثاب:  ، وواحدة النحل نحلة كنخل ونخلة وقرأ يحيى«إال النحل
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ربك إلى النَحل(، بفتح الحاء. والجمهور باإلسكان. قال الزجاج:  )وأوحى

سميت نحاًل ألن اهلل تعالى نحل الناس العسل، الذي يخرج منها، إذ النحلة 

، فأوحى ﴿ َوَأْوَحى َربَُّك إَِلى النَّْحِل ﴾العطية وكفاها شرًفا قول اهلل تعالى: 

من وراء البيداء، فتقع هناك سبحانه إليها وأثنى عليها فعلمت مساقط األنواء 

على كل حرارة عبقة، وزهرة أنقة، ثم تصدر عنها بما تحفظه رضاًبا وتلقطه 

 شراًبا.

قال القزويني، يف عجائب المخلوقات: يقال ليوم عيد الفطر يوم الرحمة، 

إذ فيه أوحى اهلل إلى النحل صنعة العسل، فبين سبحانه أن يف النحل أعظم 

هيم ذو كيس وشجاعة، ونظر يف العواقب، ومعرفة اعتبار، وهو حيوان ف

بفصول السنة. وأوقات المطر، وتدبير المرتع والمطعم، والطاعة لكبيره، 

 واالستكانة ألميره وقائده، وبديع الصنعة وعجيب الفطرة.

قال أرسطو: النحل تسعة أصناف: منها ستة يأوي بعضها إلى بعض. 

بات التي يرشح هبا الزهرة قال: وغذاؤها من الفضول الحلوة والرطو

والور ،، ويجمع ذلك كله ويدخره، وهو العسل وأوعيته، ويجمع مع ذلك 

رطوبات دسمة، يتخذ منها بيوت العسل، وهذه الدسومات هي الشمع، وهو 

يلقطها بخرطومه ويحملها على فخذيه، وينقلها من فخذيه إلى صلبه، هكذا 

 قال.
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يستحيل يف جوفها عساًل وتلقيه من والقرآن يدل على أهنا ترعى الزهر، ف

﴿ ُثمَّ ُكِلي مِْن ُكل  أفواهها، فيجتمع منه القناطير المقنطرة قال اهلل تعالى: 

الثََّمَراِت َفاْسُلِكي ُسُبَل َرب ِك ُذُلاًل َيْخُرُج مِْن ُبُطونَِها َشَراُب ُمْخَتلُِف َأْلَواُنُه فِيِه 

، المراد به بعضها، ﴿ مِْن ُكل  الثََّمَراِت ﴾: وقوله[، 62]النحل:ِشَفاُء لِلنَّاِس ﴾

ٍء ﴿ نظيره قوله تعالى: 
ْ
يريد البعض واختالف األلوان  ﴾َوُأوتَِيْت مِْن ُكل  َشي

يف العسل بحسب اختالف النحل والمرعى، وقد يختلف طعمه الختالف 

المرعى. ومن هذا المعنى قول زينب رضي اهلل تعالى عنها للنبي جرست 

عرفط، حين شبهت رائحته برائحة المغافير والحديث مشهور يف نحلة ال

 الصحيحين وغيرهما.

ومن شأنه يف تدبير معاشه أنه إذا أصاب موضًعا نقًيا بنى فيه بيوًتا من 

الشمع أواًل، ثم بنى البيوت التي تأوي فيها الملوك، ثم بيوت الذكور التي ال 

هي تكثر المادة داخل الخلية، تعمل شيًئا. والذكور أصغر جرًما من اإلناث و

وإن طارت فهي تخرج بأجمعها وترتفع يف الهواء ثم تعود إلى الخلية. 

والنحل تعمل الشمع أواًل، ثم تلقي البزر ألنه لها بمنزلة العش للطير، فإذا 

ألقته قعدت عليه وحضنته، كما يحضن الطير، فيكون من ذلك البزر دود 

ا ثم تطير، وهي ال تقعد على أزهار أبيض، ثم ينهض الدود وتغذي نفسه

مختلفة بل على زهر واحد، وتمأل بعض البيوت عساًل وبعضها فراًخا، ومن 

عادهتا أهنا إذا رأت فساًدا من ملك، إما أن تعزله وإما أن تقتله، وأكثر ما تقتل 
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خارج الخلية. والملوك ال تخرج إال مع جميع النحل، فإذا عجز الملك عن 

. وسيأيت إن شاء اهلل تعالى بيان ذلك، يف آخر الكتاب، يف لفظ الطيران، حملته

 اليعسوب.

ومن خصائص الملك أنه ليس له حمة يلسع هبا، وأفضل ملوكها الشقر، 

وأسوؤها الرقط بسواد. والنحل تجتمع فتقسم األعمال فبعضها يعمل 

العسل، وبعضها يعمل الشمع، وبعضها يسقي الماء، وبعضها يبني البيوت، 

يوهتا من أعجب األشياء ألهنا مبنية على الشكل المسدس الذي ال ينحرف، وب

كأنه استنبط بقياس هندسي. ثم هو يف دائرة مسدسة، ال يوجد فيها اختالف، 

فبذلك اتصلت حتى صارت كالقطعة الواحدة، وذلك ألن األشكال من 

بينها  الثالث إلى العشر، إذا جمع كل واحد منها إلى أمثاله لم يتصل، وجاءت

فروج، إال الشكل المسدس، فإنه إذا جمع إلى أمثاله اتصل، كأنه قطعة 

واحدة وكل هذا بغير مقياس منها وال آلة وال بركار، بل ذلك من أثر صنع 

﴿ َوَأْوَحى َربَُّك إَِلى النَّْحِل َأِن اتَِّخِذي اللطيف الخبير وإلهامه إياها، كما قال: 

ا َيْعِرُشوَن ﴾مَِن اْلِجَباِل ُبُيوًتا َومِ  َجِر َومِمَّ  .[67]النحل:َن الشَّ

فتأمل كمال طاعتها وحسن امتثالها ألمر رهبا، كيف اتخذت بيوًتا يف هذه 

األمكنة الثالثة الجبال والشجر وبيوت الناس حيث يعرشون؛ أي حيث يبنون 

العروش، فال ترى للنحل بيًتا يف غير هذه األمكنة الثالثة البتة. وتأمل كيف 

ت أكثر بيوهتا يف الجبال، وهي المتقدمة يف اآلية ثم األشجار وهي دون كان
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ذلك، ثم فيما يعرش الناس وهي أقل بيوهتا. فانظر كيف أداها حسن االمتثال 

إلى أن اتخذت البيوت قبل المرعى. فهي تتخذها أواًل، فإذا استقر لها بيت 

ن رهبا أمرها خرجت منه فرعت وأكلت من الثمرات، ثم أوت إلى بيوهتا، أل

باتخاذ البيوت أواًل، ثم األكل بعد ذلك، وقال يف اإلحياء: انظر إلى النحل 

كيف أوحى اهلل إليها، حتى اتخذت من الجبال بيوًتا، وكيف استخرج من 

 لعاهبا الشمع والعسل، وجعل أحدهما ضياء واآلخر شفاء.

رتازها من ثم لو تأملت عجائب أمرها يف تناولها األزهار واألنوار، واح

النجاسات واألقذار، وطاعتها لواحد من جملتها، وهو أكربها شخًصا وهو 

أميرها، ثم ما سخر اهلل ألميرها من العدل واإلنصاف بينها، حتى إنه ليقتل 

منها على باب المنفذ، كل ما وقع منها على نجاسة، لقضيت من ذلك 

رجك، وشهوات العجب، إن كنت بصيًرا يف نفسك، وفارًغا من هم بطنك وف

 نفسك، يف معاداة أقرانك، ومواالة إخوانك.

ثم دع عنك جميع ذلك، وانظر إلى بنياهنا بيًتا من الشمع، واختيارها من 

جميع األشكال، الشكل المسدس، فال تبني بيتها مستديًرا وال مربًعا وال 

مخمًسا، بل مسدًسا لخاصية يف الشكل المسدس، يقصر فهم المهندس عن 

وهو أن أوسع األشكال وأحواها المستدير، ومما يقرب منه فإن  درك ذلك،

المربع تخرج منه زوايا ضائعة، وشكل النحل مستدير مستطيل، فرتك المربع 

 حتى ال تبقى الزوايا فارغة.
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ثم لو بناها مستديرة لبقيت خارج البيوت فرج ضائعة، فإن األشكال 

ال يبقى بعد اجتماعها المستديرة، إذا اجتمعت لم تجتمع مرتاصة، بحيث 

فرجة، إال المسدس. وهذه خاصية هذا الشكل، فانظر كيف ألهم اهلل تعالى 

النحل على صغر جرمه ذلك لطًفا به وعناية بوجوده، فيما هو محتاج إليه 

 ليهنأ عيشه. فسبحانه ما أعظم شأنه وأوسع لطفه وامتنانه.

يف الخاليا، ويف طبعه أنه يهرب بعضه من بعض، ويقاتل بعضه بعًضا 

ويلسع من دنا من الخلية، وربما هلك المسلوع، وإذا هلك شيء منها داخل 

الخاليا، أخرجته األحياء إلى خارج، ويف طبعه أيًضا النظافة، فلذلك يخرج 

 رجيعه من الخلية، ألنه منتن الريح.

وهو يعمل زماين الربيع والخريف، والذي يعمله يف الربيع أجود. 

الكبير، وهو يشرب من الماء ما كان صافًيا عذًبا، يطلبه والصغير أعمل من 

حيث كان، وال يأكل من العسل إال قدر شبعه، وإذا قل العسل يف الخلية، 

قذفه بالماء ليكثر، خوًفا على نفسه من نفاذه، ألنه إذا نفد، أفسد النحل بيوت 

 الملوك وبيوت الذكور، وربما قتلت ما كان منها هناك.

ليونان لتالمذته: كونوا كالنحل يف الخاليا، قالوا: وكيف قال حكيم من ا

النحل يف الخاليا؟ قال: إهنا ال تزك عندها بطااًل إال نفته وأبعدته، وأقصته عن 

الخلية، ألنه يضيق المكان، ويفني العسل، ويعلم النشيط الكسل. والنحل 
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وس. يسلخ جلده كالحيات، وتوافقه األصوات اللذيذة المطربة ويضره الس

ودواؤه أن يطرح له يف كل خلية كف ملح، وأن يفتح يف كل شهر مرة، ويدخن 

 باخثاء البقر.

ويف طبعه أنه متى طار من الخلية يرعى ثم يعود، فتعود كل نحلة إلى 

 مكاهنا ال تخطئه.

وأهل مصر يحولون الخاليا يف السفن ويسافرون هبا إلى مواضع الزهر 

فتحت أبواب الخاليا، فيخرج النحل منها والشجر، فإذا اجتمع يف المرعى 

ويرعى يومه أجمع، فإذا أمسى عاد إلى السفينة وأخفت كل نحلة منها مكاهنا 

 همن الخلية ال تتغير عنه. ا

 (:27) التبيان وقال يف

ْبر: بفتح الدال وتسكين الباء الموحدة، وهو النحل، والنحل زنابير  الدَّ

 قول الشنفرى: العسل، والدليل على أن الدبر النحل

 َأِو الَخْشــَرُم الَمْبُعــوُث َحْثَحــَث َدْبــَرهُ 

 

ــُل   ــاٍم ُمَعسَّ ــنَّ َس ــابِيُض َأْرَداُه  َمَح

 انتهى. 

 (:3/333قال الدميري ) حكمها:
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كره مجاهد قتل النحل، ويحرم أكلها على األصح، وإن كان عسلها 

ها حالال، كاآلدمية لبنها حالل ولحمها حرام. وأباح بعض السلف أكل

كالجرادة، وهو وجه ضعيف يف المذهب. ويحرم قتلها، والدليل على الحرمة 

هني النبي عن قتلها. ويف اإلبانة، يف كتاب الحج، يكره قتلها، وما ذكره 

الفوراين يف اإلنابة من الكراهة وذكره غيره من التحريم مفرع، على منع 

قتل النحل، ألنه من  األكل، فإن أبحناه جاز قتله كالجراد، وكان القياس جواز

ذوات اإلبر، وما فيه من المنفعة يعارض بالضرر، ألنه يصول ويلدغ اآلدمي 

 وغيره.

وقد ذكر الرافعي، يف كتاب الحج، أنه يجوز قتل الصقر والبازي من 

الجوارح ونحوها كما تقدم يف الكالم عليها، يف أماكنها، وعلله بأن المنفعة 

ادها طيور الناس، فجعلوا المضرة التي فيها معارضة بالمضرة، وهو اصطي

فيها مبيحة لقتلها، ولم يجعلوا المنفعة التي فيها عاصمة من القتل. إال أنه هنى 

 . عن قتل النحل، كما تقدم، وال شيء يف قوله إال طاعة اهلل بالتسليم ألمره

وأما بيع النحل، وهو يف الكوارة فصحيح إن رؤى جميعه، وإال فهو بيع 

باعها وهي طائرة ففي التتمة يصح، ويف التهذيب عكسه. وصورة  غائب، فإن

المسألة أن تكون األم يف الكوارة كما قاله ابن الرفعة، وإال صح من الوجهين 

الصحة. والفر  بينها وبين باقي الطير من وجهين: أحدهما أهنا ال تقصد 

إال مما بالجوارح بخالف غيرها، والثاين أهنا ال تأكل يف الغالب والعادة 
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ترعاه، فلو توفق يف صحة البيع على حبسها لربما أضر هبا أو تعذر بسببه 

 بيعها، بخالف غيرها من الطيور.

وقال أبوحنيفة: ال يصح بيع النحل كالزنبور وسائر الحشرات، واحتج 

أصحابنا بأنه حيوان طاهر منتفع به، فجاز بيعه كالشاة والحمام بخالف 

 منفعة فيها كدود القز، ويبقى لها يف الكوارة شيًئا الزنبور والحشرات، فإنه ال

من العسل، فإن كان االشتيار يف الشتاء وتعذر الخروج، يكون المبقي أكثر. 

فإن أغنى عن العسل غيره، لم يتعين إبقاء العسل. وقد قيل تشوى دجاجة 

 هوتعلق على باب الكوارة لتأكل منها. ا

 النملة:

﴿َحتَّى إَِذا َأَتْوا َعَلى َواِد النَّْمِل ن، فقال تعالى: قد ذكر اهلل النمل يف القرآ

َها النَّْمُل اْدُخُلوا َمَساِكنَُكْم ال َيْحطَِمنَُّكْم ُسَلْيَماُن َوُجنُوُدُه َوُهْم  َقاَلْت َنْمَلُة َيا َأيُّ

 [.37]النمل:ال َيْشُعُروَن﴾

والجمع  ( وما بعدها: النمل: معروف الواحدة نملة3/375قال الدميري )

نمال، وأرض نملة ذات نمل، وطعام منمول إذا أصابه النمل، والنملة بالضم 

 النميمة، يقال رجل نمل أي نمام، وما أحسن قول األول:

ـــةٍ  ـــاَل ُبْلَغ ـــى بِ ـــا َتْلَق ـــْع بَِم  اْقنَ

 

 َفَلــــْيَس َينَْســــى َربُّنَــــا النَّْمَلــــهْ  

ـــا  ـــْم َقاِئًم ْهُر َفُق ـــدَّ ـــَل ال  إِْن َأْقَب

 

ــــ  ــــهْ َوإِْن َت ــــْم َل ــــْدبًِرا َن  َولَّى ُم
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وكنيته أبومشغول والنملة أم نوبة وأم مازن، وسميت النملة نملة لتنملها 

وهو كثرة حركتها، وقلة قوائمها. والنمل ال يتزاوج وال يتناكح إنما يسقط منه 

شيء حقير يف األرض فينمو حتى يصير بيًضا حتى يتكون منه، والبيض كله 

 طة إال بيض النمل، فإنه بالظاء المشالة.بالضاد المعجمة الساق

والنمل عظيم الحيلة يف طلب الرز ، فإذا وجد شيًئا أنذر الباقين ليأتوا 

إليه، ويقال إنما يفعل ذلك منها رؤساؤها. ومن طبعه أنه يحتكر قوته من زمن 

الصيف لزمن الشتاء، وله يف االحتكار من الحيل ما أنه إذ احتكر ما يخاف 

ه نصفين، ما خال الكسفرة فإنه يقسمها أرباًعا، لما ألهم من أن كل إنباته قسم

نصف منها ينبت، وإذا خاف العفن على الحب أخرجه إلى َاهر األرض 

ونشره، وأكثر ما يفعل ذلك ليال يف ضوء القمر، ويقال إن حياته ليست من 

ه قبل ما يأكله وال قوامه، وذلك ألنه ليس له جوف ينفذ فيه الطعام، ولكن

مقطوع نصفين، وإنما قوته إذا قطع الحب يف استنشا  ريحه فقط. وذلك 

 يكفيه.

بن عيينة أنه قال: ليس شيء يحتال  وقد تقدم يف العقعق والفأر عن سفيان

لقوته إال اإلنسان والعقعق والنمل والفأر، وبه جزم يف اإلحياء، يف كتاب 

إن للعقعق مخابد إال  التوكل. وعن بعضهم أن البلبل يحتكر الطعام، ويقال:

أنه ينساها. والنمل شديد الشم ومن أسباب هالكه نبات أجنحته، فإذا صار 
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النمل كذلك أخصبت العصافير ألهنا تصيدها يف حال طيراهنا. وقد أشار إلى 

 ذلك أبوالعتاهية بقوله:

ـــةُ  ـــِل َأْجنَِح ـــَتَوْت لِلنَّْم  َوإَِذا اْس

 

ـــهْ   ـــا َعَطُب ـــْد َدَن ـــُر َفَق ـــى َيطِي  َحتَّ

يف الصحيحين وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة  :فائدة 

 مَِن األَْنبَِياِء »رضي اهلل تعالى عنه عن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال: 
ِ
َنَزَل َنبِي

َها، ُثمَّ َأَمرَ 
بَِبْيتَِها  َتْحَت َشَجَرٍة، َفَلَدَغْتُه َنْمَلُة، َفَأَمَر بَِجَهاِزِه َفُأْخِرَج مِْن َتْحتِ

 ، قال أبوعبداهلل الرتمذي، يف«َفُأْحِرَ  بِالنَّاِر، َفَأْوَحى اهلُل إَِلْيِه: َفَهالَّ َنْمَلًة َواِحَدةً 

: لم يعاتبه اهلل على تحريقها، وإنما عاتبه على كونه أخذ  نوادر األصول

 الربيء بغير الربيء.

تل، وكل قتل كان وقوله: )فهال نملة واحدة( دليل على أن الذي يؤذي يق

لنفع أو دفع ضر فال بأس به عند العلماء، ولم يخص تلك النملة التي لدغته 

من غيرها، ألنه ليس المراد القصاص؛ ألنه لو أراده لقال فهال نملتك التي 

لدغتك، ولكن قال: فهال نملة، فكأن نملة تعم الربيء والجاين، وذلك ليعلم 

 يف عذاب أهل قرية فيهم المطيع والعاصي.أنه أراد تنبيهه لمسألة ربه تعالى 

وقد قيل: إن يف شرع هذا النبي عليه السالم كانت العقوبة للحيوان 

بالتحريق جائزة، فلذلك إنما عاتبه اهلل تعالى يف إحرا  الكثير ال يف أصل 

اإلحرا . أال ترى قوله: فهال نملة واحدة، وهو بخالف شرعنا فإن النبي هنى 
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ُب بِالنَّاِر إِالَّ »بالنار. وقال صلى اهلل عليه وسلم:  عن تعذيب الحيوان اَل ُيَعذ 

، فال يجوز إحرا  الحيوان بالنار، إال إذا أحر  إنساًنا فمات «اهلُل َتَعاَلى

 باإلحرا  فلوارثه االقتصاص باإلحرا  للجاين.

 َنَهى وأما قتل النمل، فمذهبنا ال يجوز لحديث اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل: إِنَّ النَّ 
َّ
بِي

َرُد. رواه أبوداود  : النَّْمَلُة، َوالنَّْحَلُة، َواْلُهْدُهُد، َوالصُّ َواب  َن الدَّ
َعْن َقْتِل َأْرَبٍع مِ

 بإسناد صحيح، على شرط الشيخين. 

والمراد النمل الكبير، السليماين كما قاله الخطابي والبغوي يف شرح 

له جائز، وكره مالك قتل النمل، السنة. وأما النمل الصغير المسمى بالذر فقت

إال أن يضر وال يقدر على دفعه إال بالقتل، وأطلق ابن أبي زيد جواز قتل 

 النمل إذا آذت. 

وقيل: إنما عاتب اهلل هذا النبي عليه السالم النتقامه بنفسه بإهالك جمع 

آذاه واحد منهم، وكان األولى به الصرب والصفح، لكن وقع للنبي عليه 

ن هذا النوع مؤذ لبني آدم، وحرمة بني آدم أعظم من حرمة غيره من السالم، أ

الحيوان. فلو انفرد له هذا النظر، ولم ينضم إليه التشفي الطبيعي، لم يعاتب 

 فعوتب على التشفي بذلك واهلل أعلم.

بن يسار، قال: قال أبوبكر  عن معقل، نوادره وروى الرتمذي الحكيم، يف

به على رسول اهلل قال: ذكر رسول اهلل صلى الله  رضي اهلل تعالى عنه، وشهد
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َك َعَلى »عليه وسلم الشرك فقال:  ُهَو فِيُكْم َأْخَفى مِْن َدبِيِب النَّْمِل َوَسَأُدلُّ

ْرِك َوِكَباَرُه، َتُقوُل: اللُهمَّ إِن ي َأُعوُذ  ٍء إَِذا َفَعْلَتُه َأْذَهَب اهلُل َعنَْك ِصَغاَر الش  ْ
َشي

ِرَك بَِك َشْيًئا َوَأَنا َأْعَلُم، َوَأْسَتْغِفُرَك لَِما َتْعَلُم َواَل َأْعَلُم، َيُقوُلها َثاَلَث بَِك َأْن ُأْش 

اٍت  ، وروي أيًضا عن أبي ُأمامة الباهلي رضي اهلل تعالى عنه، قال: ذكر «َمرَّ

لرسول اهلل رجالن أحدهما عابد واآلخر عالم، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه 

إِنَّ اهلَل »، ثم قال: «ْضُل اْلَعالِِم َعَلى اْلَعابِِد َكَفْضلِي َعَلى َأْدَناُكمْ فَ »وسلم: 

َمَواِت َوَأْهَل اأْلََرِضيَن َحتَّى النَّْمَلَة فِي ُجْحِرَها، َوَحتَّى  َوَماَلِئَكَتُه َوَأْهَل السَّ

. قال الرتمذي: حديث «الُحوَت فِي اْلَبْحِر َلُيَصلُّوَن َعَلى ُمَعل ِمي النَّاِس الَخْيرَ 

 هحسن صحيح. ا

(: قال القزويني: من خواص النمل أهنا ال تعيش أكثر 22) التبيان قال يف

من سنة، وبعد السنة يخلق اهلل لها أجنحة فتطير فتأكلها العصافير. قال 

 الشاعر:

ـــةُ  ـــِل َأْجنَِح ـــَتَوْت لِلنَّْم  َوإَِذا اْس

 

ـــهْ   ـــا َعَطُب ـــْد َدَن ـــُر َفَق ـــى َيطِي  َحتَّ

 (:39/327) شرح السنة قال البغوي يف 

أما النمل، فما ال ضرر فيه منها، وهي الطوال األرجل، فال يجوز قتلها، 

فأما الصغار المؤذية، فدفع عاديتها بالقتل جائز، ويكره التحريق بالنار، 

ُب »وكذلك تحريق بيوت الزنابير، لقول النبي صلى اهلل عليه وسلم:  اَل ُيَعذ 
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، وقال الحربي: النمل ما كان لها قوائم، وأما الصغار فهي «الَّ َربُّ النَّارِ بِالنَّاِر إِ 

 هالذر. ا

 مسألة: الطيرة:

َيَرُة ِشْرُك، »صح عن النبي صلى اهلل عليه وسلم قوله:  َيَرُة ِشْرُك، الط  الط 

َيَرُة ِشْركُ   .«الط 

 (:767)ص:  تيسير العزيز الحميد يف شرح كتاب التوحيد قال يف

مصدر تطير، يقال: تطير طيرة  -الطيرة بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن 

وتخير خيرة ولم يجد من المصادر هكذا غيرهما، وأصله فيما يقال: التطير 

بالسوانح، والبوارح من الطير والظباء وغيرهما، وكان ذلك يصدهم عن 

تيمنوا به، وإن طار مقاصدهم. فإذا أرادوا أمًرا، فإن رأوا الطير مثاًل طار يمنة، 

يسرة، تشاؤموا به، فنفاه الشرع وأبطله وهنى عنه وأخرب أنه ليس له تأثير يف 

بن العجاج ما السانح؟  جلب نفع أو دفع ضر. قال المدائني: سألت رؤبة

قال: ما والك ميامنه قلت: فما البارح؟ قال: ما والك مياسره. قال والذي 

والذي يجيء من خلفك هو القاعد  يجيء من أمامك فهو الناطح والنطيح،

 والقعيد.

ولما كانت الطيرة باًبا من الشرك منافًيا للتوحيد أو لكماله، ألهنا من إلقاء 

تحذيًرا منها  التوحيد الشيطان وتخويفه ووسوسته، ذكره المصنف يف كتاب
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 وإرشاًدا إلى كمال التوحيد بالتوكل على اهلل. واعلم أن ما كان معتنًيا هبا قاباًل 

هبا كانت إليه أسرع من السيل إلى منحدره، وتفتحت له أبواب الوساوس 

فيما يسمعه ويراه ويعطاه، ويفتح له الشيطان فيها من المناسبات البعيدة 

والقريبة يف اللفظ والمعنى ما يفسد عليه دينه، وينكد عليه عيشه، فالواجب 

لشأنه ال يرده شيء على العبدالتوكل على اهلل ومتابعة رسول اهلل وأن يمضي 

 همن الطيرة عن حاجته فيدخل يف الشرك. ا

 قوله: فقتله وحبسه حرام.

 تقدم القول يف القاعدة.

 الوج والقطا:

 الوج هو القطا والنعام.

 (:3/773) حياة الحيوان قال الدميري يف

القطا: طائر معروف، واحده قطاط، والجمع قطوات وقطيات، وممن 

الرافعي يف كتاب الحج واألطعمة، ومن أهل اللغة ذكر أن القطا من الحمام 

 ابن قتيبة، وأنشد قول النابغة الذبياين:

 إِذ 
 
ــي ــاِة الَح ــِم َفَت ــْم كحْك َواْحُك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــَرْت   َنَظ

 

ــراٍع َواِرِد الثََّمــدِ   ــاٍم ِس ــى َحم  إِل
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قال األصمعي: هذه زرقاء اليمامة نظرت إلى قطا. قال البطليوسي، يف 

نابغة دليل على أنه أراد بالحمام القطا، وإنما علم الشرح: وليس يف بيت ال

 ذلك بالخرب المروي عن زرقاء اليمامة، أهنا نظرت إلى قطا فقالت:

ـــــا ـــــا َلنَ ـــــَت َذا اْلَقَط ـــــا َلْي  َي

 

ـــــــهْ  ـــــــِفِه َمَع ـــــــَل نِْص  َومِْث

 
 إَِلــــــــى َقَطــــــــاِة َأْهلِنَــــــــا

 

ـــــــهْ  ـــــــا مِاَئ ـــــــا َقًط  إَِذْن َلنَ

 
ي أصب يف أمرك كإصابة فتاة قال: وقوله واحكم كحكم فتاة الحي، أ

الحي، فهو من الحكم الذي يراد به الحكمة ال من الحكم الذي يراد به 

ُه َواْسَتَوى آَتْينَاُه ُحْكًما َوِعْلًما القضاء، قال اهلل تعالى:  ا َبَلَغ َأُشدَّ ﴿ َوَلمَّ

أي حكمة. قال: وكان األصمعي يروي شراع بالشين  [،33]القصص:﴾

ي شرع يف الماء. وروى غيره سراع بالسين المهملة، المعجمة، يريد الذ

والثمد الماء القليل انتهى. وكانت عدة الحمام الذي رأته سًتا وستين فتمنت، 

أن يكون لها هذا الحمام، ومثل نصفه وهو ثالثة وثالثون، ومجموع ذلك 

تسع وتسعون، فإذا ضم إلى حمامتها كان مائة. ويقال للقطاة: أم ثالث، ألهنا 

 ثر ما تبيض ثالث بيضات قال الشاعر:أك

ـــا ـــَبْبَن َعَقْقنََه ـــاَلٍث إِْن َش  َوُأمُّ َث

 

ْبُر مِنَْهـا َعَلـى َنَصـْب     َوإِْن ُمْتَن َكاَن الصَّ

 
يقول: إن شئت فراخها فارقتها، فكان ذلك عقوًقا لها، وإن متن لم تصرب 

حمام إال وهي حزينة قلقة. والنصب: التعب والبالء، ويقال للقطا وال

 وأنواعها أمهات الجوازل، والجوازل فراخها الواحد جوزل قال ذو الرمة:
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ْئُب مِنْـُه َوُسـْرَبةُ   ِسَوى َما َأَصـاَب الـذ 

 

ـاِت اْلَجـواِزلِ    َأَطاَفْت بِـِه مِـْن ُأُمهَّ

وسميت القطا بحكاية صوهتا فإهنا تقول ذلك، ولذلك تصفها العرب  

 بالصد ، قال الكميت يف وصفها:

 َتْكِذُب اْلَقْوَل إِْن َقاَلْت َقَطا َصَدَقْت اَل 

 

ــُل   ــدَّ َينَْتِح ــَبٍة اَل ُب ــلُّ ِذي نِْس  إِْذ ُك

بن عبدالرب يف التمهيد، قول الشاعر. قال المربد: وأَنه  وأنشد أبوعمر 

 بن الحمير: توبة

ــاُل ُيْغــَدى ــَب ِحــيَن ُيَق  َكــَأنَّ اْلَقْل

 

ـــــَراُح   ـــــِة َأْو ُي ـــــى اْلَعامِِرَي  بَِلْيَل

ـــْت   ـــَرُك َفَباَت ـــا َش َه ـــاُة َغرَّ  َقَط

 

ـــاُح   ـــَق اْلَجنَ ـــْد َعلِ ـــُه َوَق  ُتَجاِذُب

ــي  ْيــِل َناَلــْت َمــا ُتَرج  ــي اللَّ
 َفــاَل فِ

 

ــَراُح   ــا َب ــاَن َلَه ــْبِح َك ــي الصُّ
 َواَل فِ

ثم قال: وقوله: غرها قد تصحف عليه، فقال: غرها من الغرور، وليس  

كما قالت العرب من عز بز ومن غلب سلب. كذلك، إنما هو عزها أي غلبها، 

وغلق الجناح بالغين المعجمة من قولهم: ال يغلق الرهن على راهنه وقد 

 تصحف بالعين المهملة. انتهى...

والقطا نوعان: كدري وجرين، وزاد الجوهري نوًعا ثالًثا وهو الغطاط، 

، فالكدري غرب اللون رقش البطون والظهور صفر الحلو  قصار األذناب

وهي ألطف من الجونية، والجونية سود بطون األجنحة والقوادم، وَهرها 

أغرب أرقط تعلوه صفرة، وهي أكرب من الكدري تعدل جونية بكدريتين، وإنما 
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سميت الجونية ألهنا ال تفصح بصوهتا إذا صوتت، وإنما تغرغر بصوت يف 

إال أفراًدا، حلقها. والكدرية فصيحة تنادي باسمها. وال تضع القطاة بيضها، 

ويف طبعها أهنا إذا أرادت الماء ارتفعت من أفاحيصها أسراًبا ال متفرقة عند 

طلوع الفجر، فتقطع إلى حين طلوع الشمس مسيرة سبع مراحل، فحينئذ تقع 

على الماء، فتشرب هنال، والنهل شرب اإلبل والغنم أول مرة فإذا شربت، 

ن أو ثالث ثم تعود إلى الماء أقامت حول الماء متشاغلة، إلى مقدار ساعتي

 هاثانية. 

 حالل باإلجماع. حكمها:

 النعام:

 (:3/397قال الدميري )

النعام: معروف، يذكر ويؤنث، وهو اسم جنس مثل حمام وحمامة، 

وجراد وجرادة، وتجمع النعامة على نعامات. ويقال لها أم البيض وأم 

الجاحظ: والفرس ثالثين، وجماعتها بنات الهيق، والظليم ذكرها. قال 

 يسموهنا اشرت مرغ، وتأويله بعير وطائر. قال الشاعر:

ـــًرا ـــْدَعى َبِعي ـــٍة ُت ـــُل َنَعاَم  َومِْث

 

ـــِري  ـــَل طِي ـــا ِقي ـــينَا إَِذا َم   ُتَعاِص

ــإِن ي  ــْت َف ـــلِي َقاَل ــإِْن ِقيــَل اْحِم  َف

 

ــورِ   ــي اْلُوُك ــِه فِ ــِر الُمَرفَّ ْي ــَن الطَّ  مِ
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الجمع خفاف ومنسم والجمع مناسم. قال: ويقال لقدم البعير خف، و

وكذلك يقال يف النعامة ويقال ألنثى النعام قلوص، كما يقال ذلك يف اإلبل، 

وإنما قالوا ذلك لما رأوا فيها من شبه اإلبل. قال: وتزعم األعراب، أن النعامة 

ذهبت تطلب قرنين، فقطعوا أذنيها، فلذلك سميت بالظليم انتهى. وكأهنم 

ا ألهنم َلموها، حين قطعوا أذنيها ولم يعطوها ما طلبت، إنما سموها َليمً 

 وهذا بناء على اعتقادهم الفاسد.

والنعامة صمعاء، يقال: خرج السهم متصمًعا إذا ابتلت قذذه من الدم. 

ويقال: أتانا بثريدة متصمعة إذا دققها وحدد رأسها، وصومعة الراهب منه، 

قلب إذا كان حديًدا ماضًيا، ألهنا دقيقة من أعلى الرأس، ورجل أصمع ال

ويقال للرجل أيًضا إذا كان قصير األذنين الصقتين بالرأس أصمع، والمرأة 

 صمعاء...

والنعام، عند المتكلمين على طبائع الحيوان، ليست بطائر وإن كانت 

تبيض، ولها جناح وريش، ويجعلون الخفاش طيًرا، وإن كان يحبل ويلد، وله 

﴿ ريش لوجود الطيران فيه، ومراعاة لقوله تعالى: أذنان بارزتان، وليس له 

ْيِر بِإِْذنِي ﴾ يِن َكَهْيَئِة الطَّ وهم يسمون الدجاجة  [،337]المائدة:َوإِْذ َتْخُلُق مَِن الط 

طيًرا، وإن كانت ال تطير. وَن بعض الناس، أن النعامة متولدة من جمل 

ال، بحيث لو مد وطائر، وهذا ال يصح. ومن أعاجيبها أهنا تضع بيضها طو

عليها خيط، الشتمل على قدر بيضها، ولم تجد لشيء منه خروًجا عن اآلخر، 
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ثم إهنا تعطي كل بيضة منه نصيبها من الحضن، إذ كان كل بدهنا ال يشتمل 

على عدد بيضها. وهي تخرج لعدم الطعم، فإن وجدت بيض نعامة أخرى، 

ه، ولهذا توصف تحضنه وتنسى بيضها، ولعلها أن تصاد فال ترجع إلي

 بالحمق، ويضرب هبا المثل يف ذلك قال ابن هرمة:

ــَرمِينَ  ــَدى اأْلَْك ــي َن ــإِن ي َوَتْرِك  َف

 

ــَحاَحا  ــاًدا ِش ــي ِزَن ــْدِحي بَِكف    َوَق

ـــــاْلَعَراءِ   ـــــَها بِ ـــــٍة َبْيَض  َكَتاِرَك

 

 َوُمْلبَِســٍة َبــْيَض ُأْخــَرى َجنَاَحــا 

تحضنه، ومنه ما تجعل صفاره ويقال إهنا تقسم بيضها أثالًثا: فمنه ما  

غذاء، ومنه ما تفتحه وتجعله يف الهواء حتى يتعفن، ويتولد منه دود، فتغذي 

 هبا فراخها إذا خرجت.

قال يف الكفاية: يقال عار الظليم إذا صاح، والزمار صياح األنثى. وقال 

ابن قتيبة: يقال عريعر للذكر، واألنثى زمر زماًرا انتهى. وقد سمى الحريري، 

يف المقامات، النعامة باسم صوهتا. فقال: ما تقول فيمن أتلف زمارة يف 

 الحرم؟ قال: عليه بدنة من النعم...

والنعام من الحيوان الذي يزاوج ويعاقب الذكر واألنثى يف الحضن، وكل 

ذي رجلين، إذا انكسرت له إحداهما، استعان باألخرى يف هنوضه وحركته، 

 يف مكاهنا جاثمة حتى هتلك جوًعا قال الشاعر:ما خال النعامة فإهنا تبقى 

 إَِذا اْنَكَسَرْت ِرْجـُل النََّعاَمـِة َلـْم َتِجـدْ 

 

  َعَلى ُأْختَِها َنْهًضا َواَل بِاْستَِها َحْبـَوا 
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وليس للنعام حاسة السمع، ولكن له شم بليغ، فهو يدرك بأنفه، ما يحتاج 

، ولذلك تقول العرب: هو فيه إلى السمع، فربما شم رائحة القناص من بعد

أشم من نعامة، كما تقول: هو أشم من ذرة. قال ابن خالويه، يف كتابه: ليس يف 

الدنيا حيوان ال يسمع وال يشرب الماء أبًدا إال النعام. وال مخ له ومتى دميت 

رجل واحدة له لم ينتفع بالباقية. والضب أيًضا ال يشرب، ولكنه يسمع. ومن 

كها القناص أدخلت رأسها يف كثيب رمل، تقدر أهنا قد حمقها أهنا إذا أدر

استخفت منه، وهي قوية الصرب على ترك الماء، وأشد ما يكون عدوها إذا 

استقبلت الريح، وكلما اشتد عصوفها، كانت أشد عدًوا وتبتلع العظم الصلب 

 والحجر والمدر والحديد فتذيبه وتميعه كالماء.

ام إنما يذيب الحجارة، لفرط قال الجاحظ: من زعم أن جوف النع

الحرارة، فقد أخطأ. ولكن ال بد مع الحرارة من غرائز أخر، بدليل أن القدر 

يوقد عليها األيام وال تذيب الحجارة. وكما أن جويف الكلب والذئب يذيبان 

العظم، وال يذيبان نوى التمر، وكما أن اإلبل تأكل الشوك وتقتصر عليه، وإن 

وهو شجر أم غيالن، وتلقيه روًثا، وإذا أكلت الشعير كان شديًدا كالسمر، 

 ألقته صحيًحا انتهى.

وإذا رأت النعامة يف أذن صغير لؤلؤة أو حلقة اختطفتها. وتبتلع الجمر 

فيكون جوفها هو العامل يف إطفائه وال يكون الجمر عامال يف إحراقه، ويف 
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االستمراء  ذلك أعجوبتان إحداهما التغذي بما ال يتغذى به، والثانية

 والهضم، وهذا غير منكر، ألن السمندل يبيض ويفرخ يف النار كما تقدم...

يحل أكل النعام باإلجماع، ألنه من الطيبات، وألن الصحابة  الحكم:

رضي اهلل تعالى عنه قضوا فيه، إذا قتله المحرم أو يف الحرم ببدنة. روي ذلك 

. رواه الشافعي  بن ثابت ومعاوية عن عثمان وعلي وابن عباس وزيد

والبيهقي، ثم قال الشافعي: هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث، وهو 

قول األكثر ممن لقيت. وإنما قلنا يف النعامة بدنة بالقياس ال هبذا. واختلفوا يف 

بيض النعام، إذا أتلفه المحرم أو يف الحرم، فقال عمر وابن مسعود والشعبي 

بوثور وأصحاب الرأي: تجب فيه القيمة. والنخعي والزهري والشافعي وأ

وقال أبوعبيدة وأبوموسى األشعري: يجب فيه صيام يوم أو إطعام مسكين. 

وقال مالك: يجب فيه عشر ثمن البدنة كما يف جنين الحرة غرة من عبد أو أمة 

قيمة عشر دية األم. دليلنا أنه جزء من الصيد، ال مثل له من النعم، فوجبت 

 همتلفات التي ال مثل لها. اقيمته، كسائر ال

 أنه يريد بقوله: )كصيد وّج قط ال يضام(. -واهلل أعلم  -والذي يظهر لي 

سواء، فكما ال يجوز  يريد أن حكم ما تقدم مثل الحكم يف صيد )وج(

قتل الصيد الذي يف وادي وج كذلك ال يجوز قتل هذه األشياء المذكورة يف 

مما صاده يف وج وهو محرم أو صيد له  الحرم وكما ال يجوز للمحرم أن يأكل
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كذلك ال يجوز له أنه يأكل من هذه الطيور المنهي عن قتلها وذكرت القطا 

 والنعام هنا ألن بعضهم فسر الوج هبما واهلل أعلم.



 يف شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان فتح ذي الجالل واإلكرام

 

444 

  

  

  

 

 الضفدع

بِيُب َيْوًما ِضـْفَدَعهْ  -373  َلْو َوَصَف الطَّ

 

 َفِفي اْلَحِديِث الُمْصَطَفى َقـْد َمنََعـهْ  

 ح:الشر 

 (:7/357) المسند الضفدع مما هنى عن قتله النبي ففي

َثَنا َيِزيُد َقاَل: َأْخَبَرَنا اْبُن َأبِي ِذْئٍب، َعْن َسِعيدِ  ْبِن  ْبِن َخالٍِد، َعْن َسِعيدِ  َحدَّ

ْحَمنِ  ، َدَواءً  ِ ْبِن ُعْثَماَن َقاَل: َذَكَر َطبِيُب ِعنَْد َرُسوِل اهلل الُمَسي ِب، َعْن َعْبِدالرَّ

ْفَدَع ُيْجَعُل فِيِه، َفنََهى َرُسوُل اهلل ْفَدِع. ِ َوَذَكَر الضُّ  َعْن َقْتِل الضُّ

 وإسناده صحيح رجاله ثقات.

 قال البيهقي: هو أقوى ما ورد يف النهي.

( بسند صحيح عن ابن عمرو قال: اَل َتْقُتُلوا 2/737وروى البيهقي)

َفاِدَع َفإِنَّ َنِقيَقَها َتْسبِيُح َوالَ  ا َخِرَب َبْيُت الَمْقِدِس الضَّ اَش َفإِنَُّه َلمَّ  َتْقُتُلوا اْلَخفَّ

اِش  َقاَل: َيا َربُّ َسل ْطنِى َعَلى اْلَبْحِر َحتَّى ُأْغِرَقُهْم. َفَهَذاِن َمْوُقوَفاِن فِى اْلَخفَّ

ِذى ُأمَِر بَِقْتلِِه فِى اْلِحل  َواْلَحَرِم َيْحرُ  ُم َأْكُلُه إِْذ َلْو َكاَن َوإِْسنَاُدُهَما َصِحيُح. َفالَّ

ْيِد فِى  ى اإِلْحَراِم َوَقْد َنَهى اهلُل َعْن َقْتِل الصَّ
َحالاًَل َلَما َأَمَر بَِقْتلِِه فِى اْلَحَرِم َواَل فِ

ِذى ُنِهَى َعْن َقْتلِِه َيْحُرُم َأْكُلُه إِْذ َلْو َكاَن َحالاًَل ألََمَر بَِذْبِحِه َوَلَما  اإِلْحَراِم َوالَّ

 َنَهى َعْن َقْتلِِه َكَما َلْم َينَْه َعْن َقْتِل َما َيِحلُّ َذْبُحُه َوَأْكُلُه، َواهلُل َأْعَلُم.
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 إسناده صحيح.

 (:373-7/376قال الدميري )

الضفدع: بكسر الضاد وسكون الفاء والعين المهملة بينهما دال مهملة، 

ضفدع بفتح  مثال الخنصر، واحد الضفادع، واألنثى ضفدعة وناس يقولون:

الدال، قال الخليل: ليس يف الكالم فعلل إال أربعة أحرف: درهم وهجرع 

وهو الطويل وهبلع وهو األكول، وبلعم وهو اسم. وقال ابن الصالح: 

األشهر فيه، من حيث اللغة كسر الدال، وفتحها أشهر يف ألسنة العامة وأشباه 

شرح  البطليوسي، يفالعامة من الخاصة وقد أنكره بعض أئمة اللغة، وقال 

أدب الكاتب: وحكي أيًضا ضفدع، بضم الضاد وفتح الدال، وهو نادر. 

: وذكر الضفادع يقال له العلجوم،  الكفاية وحكاه المطرزي أيًضا، قال يف

بضم العين والجيم وإسكان الالم والواو وآخره ميم. ويقال للضفادع 

 أبوالمسيح وأبوهبيرة وأبومعبد وأم هبيرة.

ع أنواع كثيرة، وتكون من سفاد وغير سفاد، وتتولد من المياه والضفاد

القائمة الضعيفة الجري، ومن العفونات وعقب األمطار الغزيرة، حتى يظن 

أنه يقع من السحاب لكثرة ما يرى منه على األسطحة، عقب المطر والريح. 

 وليس ذلك عن ذكر وأنثى وإنما اهلل تعالى يخلقه يف تلك الساعة، من طباع

تلك الربية، وهي من الحيوانات التي ال عظام لها. ومنها ما ينق وما ال ينق، 
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والذي ينق منها يخرج صوته من قرب أذنه، وتوصف بحدة السمع إذا تركت 

النقيق وكانت خارج الماء، وإذا أرادت أن تنق أدخلت فكها األسفل يف الماء، 

عر وقد عوتب على قلة ومتى دخل الماء يف فيها ال تنق. وما أَرف قول الشا

 كالمه:

ـــــْفَدُع َقـــــْواًل   َقاَلـــــِت الض 

 

ــــــــــاءْ   ــــــــــْرُتُه اْلُحَكَم  َفسَّ

ــــ  ـــْل َينْ ـــاُء َوَه ـــي َم ـــي َفِم  فِ

 

ــــاءْ   ــــِه َم ــــي فِي ــــْن فِ  ـــــطُِق َم

قال عبدالقاهر: والثعبان يستدل بصياح الضفادع عليه، فيأيت على صياحه  

 فيأكله. وأنشد يف ذلك يقول:

 َداِ  َمـاًء ُينِْصـُفهْ َيْجَعُل فِي اأْلَْشـ

 

ــــى َينِــــقُّ َوالنَِّقيــــُق ُيْتلُِفــــهْ     َحتَّ

قوله: ينصفه بضم الياء المثناة تحت، وإسكان النون وكسر الصاد  

المهملة، وليس المراد هنا العدل بل المراد حتى يبلغ نصف فكه األعلى، 

جيء وقوله: والنقيق يتلفه أراد به الضفادع إذا صاحت يتبعها الثعبان في

 فيأكلها ويف ذلك يقول الشاعر:

ــْت  ــاٍء َتَجاَوَب لَم ََ ــي  ــَفاِدُع فِ  َض

 

ــَة اْلَبْحــرِ   ــا َصــْوُتَها َحيَّ ــَدلَّ َعَلْيَه   َف

وحية البحر األفعى التي تكون يف الرب، وهي تعيش يف الرب والبحر.  

ويعرض لبعض الضفادع مثل ما يعرض لبعض الوحوش من رؤية النار حيرة 

عجب منها إال أهنا تنق، فإذا أبصرت النار سكتت، وال تزال تدمن إذا رأهتا وتت
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النظر إليها، وأول نشئها يف الماء أن تظهر مثل حب الدخن أسود ثم تخرج 

منه، وهي كالدعموص، ثم بعد ذلك تنبت لها األعضاء، فسبحان القادر على 

 هما يشاء وما يريد سبحانه ال إله إال هو. ا

 حكمها: 

 (.7/377قاله الدميري )ه نهي عن قتلها. ايحرم أكلها لل

 (:7/33) المحلى وقال ابن حزم يف

 
 
ي ِكَتاِب اْلَحج  مِْن َنْهِي النَّبِي

ْفَدُع َفاَل َيِحلُّ َأْكُلُه َأْصاًل لَِما َذَكْرَنا فِ ا الض  َوَأمَّ

 هَعْن َذْبِحَها. ا
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 حكم طيور البحر

ــْأُكوُل  -377 ــُه َم ــٍر ُكلُّ ــُر َبْح  َوَطْي

 

 َكثِيــــُر ِذْكُرَهــــا َيُطــــوُل  
َ
  َوْهـــي

 الشرح: 

هذه قاعدة عامة يف هذا الباب، وهي أن طير البحر كلها حالل طيب على 

ِذي َخَلَق َلُكْم َما فِي  ما تقدم يف القاعدة المأخوذة من قوله تعالى: ﴿ُهَو الَّ

ا يعيش يف [، وكأنه واهلل أعلم ال يريد م92اأْلَْرِض َجِميًعا ﴾]البقرة: من اآلية

البحر، فقد تقدم أن كل ما يف البحر حالل طيب، ولكنه يريد الطير الذي أكله 

 من البحر لما يأيت من ذكره لبعض الطيور.

 (:339) التبيان قال يف

ومنه طير الماء، قال الرافعي: وهو حالل بجميع أنواعه إال اللقلق فقد 

 البحر لروياين حكى يفسبق تحريمه على األصح، وإال طير الماء البيض فإن ا

عن الصيمري أهنا محرمة لخبث لحمها، والصحيح أن الجميع حالل إال 

اللقلق
(1)

. قال الرافعي: وطيور الماء تسمى نبات الماء، ويدخل فيها البط، 

 واإلوز، ومالك الحزين.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. محققه9/797للدميري ) الحيوان انظر (3)
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قال ابن أبي عاصم: وهي أكثر من مائتي نوع ال يدرى ألكثرها اسم عند 

 ن ببالدهم. انتهى.العرب ألهنا ال تكو

 هومن طير الماء الغرانيف، وهي طير سود يف حد البط. ا
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 مالك الحزين والبجع والنورس

 َوَمالُِك اْلَحِزيُن مِنَْها َواْلَبَجـعْ -372

 

ــعْ     َوَنــْوَرُس َواْلبِــيُض فِيَهــا َمــْن َمنَ

 َوَمالُِك اْلَحِزيُن ِحْرًصا َيْحَزنُ -337 

 

ــا َيْغـــبُِن َعَلــى َفنَــاِء اْلَبْحـــِر    َغمًّ

ِغيِر مِْن َسَمْك -333   َوَعْيُشُه مَِن الصَّ

 

ْهِر   َواْلِحــْرُص َمــْن َيْهــَواُه فِــي الــدَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــْك   َهَل

 

 الشرح:

 (:3/776) حياة الحيوان قال الدميري يف

مالك الحزين: قال الجوهري: إنه من طير الماء، وقال ابن بري، يف 

 حواشيه إنه البلشون.

 يل العنق والرجلين. انتهى.قال: وهو طائر طو

قال الجاحظ: من أعاجيب الدنيا أمر مالك الحزين ألنه ال يزال يقعد 

بقرب المياه، ومواضع نبعها من األهنار وغيرها، فإذا نشفت يحزن على 

ذهاهبا، ويبقى حزينًا كئيًبا، وربما ترك الشرب حتى يموت عطًشا، خوًفا من 

ب من هذا دودة تضيء بالليل كضوء زيادة نقصها بشربه منها. قال: وقري

الشمع، وتطير بالنهار فيرى لها أجنحة، وهي خضراء ملساء غذاؤها الرتاب، 

لم تشبع منه قط، خوًفا أن يفنى تراب األرض فتهلك جوًعا. قال: وفيها 

 خواص كثيرة ومنافع واسعة.
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وهذا الطائر لما كان يقعد عند المياه التي انقطعت عن الجري، وصارت 

ونة، سمي مالًكا، ولما كان يحزن على ذهاهبا سمي بالحزين، وهو مخز

كتاب  عطف بيان لمالك، كما يقال: أبوحفص عمر. وقال التوحيدي، يف

: مالك الحزين ينشل الحيتان من الماء فيأكلها، وهي  اإلمتاع والمؤانسة

طعامه، وهو ال يحسن السباحة، فإن أخطأه االنتشال، وجاع طرح نفسه على 

د البحر ويف بعض ضحضاحاته، فإذا اجتمع إليه السمك الصغار، أسرع شاط

 إلى خطف ما استطاع منها. وال يحتاج إلى تزاوج وال سفاد.

 هحل األكل. ا وحكمه:

 البجع:

 (:9/933قال الدميري )

الحوصل: طائر كبير له حصولة عظيمة يتخذ منها الفرو، وجمعه 

كون بمصر كثيًرا ويعرف بالبجع، حواصل. قال ابن البيطار: وهذا الطائر ي

، بضم الكاف وسكون الياء المثناة من تحت. وهو 
ْ
وجمل الماء والُكي

صنفان: أبيض وأسود فاألسود منه كريه الرائحة، وال يكاد يستعمل واألجود 

األبيض، حرارته قليلة، ورطوبته كثيرة، وهو قليل البقاء، ولبسه يصلح 

تغلب عليه الصفراء. انتهى والمعروف للشباب وذوي األمزجة الحارة ومن 
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خالف ما قال وأنه أشد حرارة من فرو الثعلب والحوصلة والحوصل من 

 الطائر، والظليم بمنزلة المعدة لإلنسان.

الحل كما جزم به الرافعي وغيره عموًما فإن قيل: لم ال أجري  وحكمه:

طير ال فيه الوجه الذي يف طير الماء؟ فالجواب أن ذلك الوجه يجري يف 

يفار  الماء، وهذا يألفه ثم يفارقه فهو كاألوز البلدي وقد رأيت منه بمدينة 

النبي واحًدا أقام هبا أعواًما يمشي يف أزقتها لكن غالب اقتياته يف الرب اللحم 

 هويف البحر السمك. ا

 النورس:

 النورس طير الماء األبيض، وهو زمج الماء.

 (:7/37قال الدميري )

و الطائر الذي يسمى بمصر النورس وهو أبيض يف حد زمج الماء: وه

الحمام أو أكرب، يعلو يف الجو ثم يزج نفسه يف الماء ويختلس منه السمك وال 

 هيقع على الجيف وال يأكل غير السمك. وحكمه: حل األكل. ا

أي من منع أكلها على ما تقدم نقله أنه  قوله: )والبيض فيها من منع(:

 ف ذلك.الصيمري، والصحيح خال



 البط
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 البط

ــــٍة َوَلْغَلــــٍغ َوُمْعَلــــِق  -339  َوَبطَّ

 

  َوَمــــْرَزٍم َأنِيَســــٍة َمــــْع َضــــاِئِق  

 الشرح: 

 أي ومن أنواع طير الماء الحالل البط.

(: البط: طائر الماء الواحدة بطة، وليست الهاء 3/339قال الدميري )

جميًعا للتأنيث وإنما هي للواحد من الجنس يقال: هذه بطة للذكر واألنثى 

مثل حمامة ودجاجة وليس بعربي محض والبط عند العرب صغاره وكباره 

 أوز وحكمه، وخواصه كاإلوز.

   ِ َعْن َعْبِداهلل مسند اإلمام أحمد ويف
 
ْبِن  ْبِن ُزَرْيٍر، َأنَُّه َقاَل: َدَخْلُت َعَلى َعلِي

َب إَِليْ  -َقاَل َحَسُن: َيْوَم اأْلَْضَحى  -َأبِي َطالٍِب،  َنا َخِزيَرًة َفُقْلُت: َأْصَلَحَك َفَقرَّ

ْبَت إَِلْيَنا مِْن َهَذا اْلَبط   َفإِنَّ اهلَل َقْد َأْكَثَر اْلَخْيَر. َفَقاَل: َيا  -َيْعنِي اْلَوزَّ  -اهلُل، َلْو َقرَّ

اَل َيِحلُّ »صلى اهلل عليه وسلم َيُقوُل:   ِ اْبَن ُزَرْيٍر، إِن ي َسِمْعُت َرُسوَل اهلل

 إِال َقْصَعَتاِن: َقْصَعُة َيْأُكُلَها ُهَو َوَأْهُلُه، َوَقْصَعُة َيَضُعَها َبْيَن لِلَخلِي
ِ
َفِة مِْن َماِل اهلل

 .«َيَدِي النَّاسِ 
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بن  بن جدعان قال سفيان بن زيد يف ترجمة علي كامل ابن عدي ويف

بن جدعان سنة سبع وستين يقول: مثل النساء إذا  بن زيد عيينة: سمعت علي

 بمنزلة البط إذا صاحت واحدة صحن جميًعا. اجتمعن

فرع: قال الماوردي: البط الذي ال يطير من اإلوز ال جزاء فيه إذا قتله 

المحرم، ألنه ليس بصيد، وقال غيره: الطيور المائية التي تغوص يف الماء، 

وتخرج منه محرمة على المحرم، ومثلوه بالبط. أما الذي ال يعيش إال يف 

ال يحرم صيده. وال جزاء فيه والجراد من صيد الرب يجب الماء كالسمك ف

 هالجزاء بقتله على الصحيح. ا

 لغلغ:

 )اللغلغ(: طائر غير اللقلق. القاموس المحيط قال يف

 : وهو طائر زعموا، وال أحسبه عربيًّا صحيًحا. جمهرة اللغة قال يف

 وعزى القول إلى ابن دريد. لسان العرب وهكذا يف

 الحل  حكمه:

 مرزم:ال

 (:3/773قال الدميري )



 البط
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طائر طويل الرجلين والعنق أعوج المنقار يف أطراف جناحه سواد أكله 

 هالسمك، حكمه: الحل. ا

 األنيس:

(: األنيس: وتسميه الرماة األنيسة، طائر 3/65) يف الحيوان قال الدميري

حاد البصر، يشبه صوته صوت الجمل، ومأوأه قرب األهنار واألماكن الكثيرة 

لمياه، الملتفة األشجار، وله لون حسن وتدبير يف معاشه. قال آرسطو: إنه ا

 يتولد من الشرقرا  والغراب، وذلك بين يف لونه. 

وهو طائر يحب األنس ويقبل األدب والرتبية ويف صفيره وقرقرته 

أعاجيب: وذلك أنه ربما أفصح باألصوات كالقمري، وربما أهبم كحمحمة 

 واللحم وغير ذلك ويألف الغياض. الفرس. وغذاؤه الفاكهة

يحمل أكله ألنه من الطيبات، وينبغي أن يخرج فيه وجه بالحرمة  حكمه:

 هألكله اللحم ولسبب تولده من الغراب والشرقرا . ا
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 اللقلق

ْقَلِق -337 ـــَرُه بِـــاللَّ  َبلُّـــوَرُج َفسَّ

 

ــِق   ــاَلِح الَمنْطِ ــي َص ــِريُّ فِ   اْلِحْمَي

ْقَلُق الَمنْ -333   ُقوُل فِيـِه َيْحـُرمُ َواللَّ

 

َْكلِــــِه الثُّْعَبــــاَن َهــــَذا ُيْعَلــــُم  
ِ
 أل

ـــَر بِـــاْلَحِزينِ -335   َوَبْعُضـــُهْم َفسَّ

 

ــــيِن   ــــاَل َيِق  َبلُّوَرًجــــا َجْهــــاًل بِ

 الشرح: 

(: اللقلق: طائر أعجمي طويل العنق وكنيته عند 3/773قال الدميري )

وهو اسم أعجمي قال:  أهل العرا  أبوخديج، وعرب عنه الجوهري بالقاف،

وربما قالوا: اللغلغ، والجمع اللقالق، وهو يأكل الحيات، وصوته اللقلقة، 

وكذلك كل صوت فيه حركة واضطراب. ويوصف بالفطنة والذكاء، قال 

القزويني، يف األشكال: قال الرئيس: من ذكاء هذا الطائر أنه يتخذ له عشين 

ذا أحس بتغير الهواء عند يسكن يف كل واحد منهما بعض السنة، وأنه إ

حدوث الوباء، ترك عشه وهرب من تلك الديار، وربما ترك بيضه أيًضا. قال: 

ومما يتوصل به إلى طرد الهوام اتخاذ اللقلق، فإن الهوام هترب من مكان هو 

 فيه، لفزعها منه وإذا َهرت قتلها.

يف حله وجهان: أحدهما، وبه قال الشيخ أبومحمد: يحل  الحكم:

كي ورجحه الغزالي، والثاين يحرم، وصححه البغوي وجزم به كالكر

العبادي، واحتج بأنه يأكل الحيات، ويصف يف الطيران. وقد قال صلى اهلل 
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«ُكْل َما َدفَّ َوَدْع َما َصفَّ »عليه وسلم: 
(1)

، يقال: دف الطائر يف طيرانه إذا حرك 

جوارح. ومنه جناحيه، كأنه يضرب هبما، وصف إذا لم يتحرك، كما تفعل ال

ْيِر َفْوَقُهْم َصافَّاٍت ﴾قوله تعالى:  واألصح يف  [،32]الملك:﴿ َأَوَلْم َيَرْوا إَِلى الطَّ

شرح المهذب والروضة أنه حرام. واللقلق من طير الماء وقد تقدم استثناؤه. 

 ها

األصل اإلباحة والقول بالتحريم يحتاج إلى دليل على ما تقدم،  :أقول

 (.363) التبيان لذهبي، نقله المصنف يفورجح القول بحله ا

بن خلف الحميدي  (: وذكر القاضي أبوحفص عمر363) التبيان قال يف

أن اللقلق هو البلورج، أي: بفتح الموحدة  تثقيف اللسان المازري يف كتاب

وتشديد الالم، وفتح الراء المهملة وبجيم يف آخره، قال ومن سماه بالرجا 

 هفهو غلط. ا

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، َوَدْع »َقاَل:  ( ط/قرطبة: َقْوُلُه: ُرِوَي َأنَّهُ 3/977) التلخيص الحبير قال الحافظ يف (3) ُكْل َما َدفَّ

ُه َوَصفَّ «َما َصفَّ  َك َجَناَحْيِه َكَأنَُّه َيْضِرُب بِِهَما ُدفَّ ُر فِي َطَيَرانِِه إَذا َحرَّ
ائِ إَذا َلْم  . ُيَقاُل: َدفَّ الطَّ

يَّ َذَكَرُه فِي َغِريِب اْلَحدِ 
ابِ َجُه، إالَّ َأنَّ اْلَخطَّ ْك َكاْلَجَواِرِح. َهَذا اْلَحِديُث َلْم َأَر َمْن َخرَّ يِث َيَتَحرَّ

َرُه. ا  هَوَفسَّ
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 لغرنوقالغواص وا

اُص َواْلُغْرُنوُ  -336  مِْن َطْيِرِه اْلَغوَّ

 

  َوَشـــــْكُلُه بُِحْســـــنِِه َمْعـــــُذوُ   

)تِْلَك اْلَغَرانِيـُق اْلُعـال( َجـاَء -333 

 الَمَثــــــــــــــــــــــــــــــــْل 

 

ــْل   ــْن َكَم ــاِس َم ــَن اأْلَُن ــْه مِ ــبََّه بِ  َش

 الشرح: 

 أي من طير الماء: الغواص.

 (:7/977قال الدميري )

 أهل مصر الغطاس وهو القرلي. الغواص: طائر تسميه

قال القزويني يف األشكال: هو طائر يوجد بأطراف األهنار، يغطس يف 

الماء ويصطاد السمك، فيتقوت منه، وكيفية صيحه أنه يغوص يف الماء 

منكوًسا بقوة شديدة، ويمكث تحت الماء، إلى أن يرى شيًئا من السمك 

اء، ويوجد كثيًرا بأرض فيأخذه، ويصعد به ومن العجائب لبثه تحت الم

 البصرة. انتهى.

قال بعضهم: رأيت غواًصا غاص فطلع بسمكة، فغلبه غراب عليها، 

فأخذها منه، فغاص مرة أخرى وطلع بسمكة أخرى، فأخذها منه الغراب، ثم 

الثالثة كذلك، فلما اشتغل الغراب بالسمكة. وثب الغواص فأخذ برجل 

 هلغراب، ثم خرج هو من الماء. االغراب، وغاص به تحت الماء حتى مات ا
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قال القزويني: إن أكله حالل وهو المفهوم من كالم الرافعي  الحكم:

 وغيره.

 وهو الصحيح؛ لعمومات األدلة ودخوله تحت األصل.

 الغرنيق:

 (:7/993قال الدميري )

الغرنيق: بضم الغين وفتح النون قال الجوهري والزمخشري: إنه طائر 

طير الماء، وقال يف هناية الغريب: إنه الذكر من طير أبيض طويل العنق، من 

الماء، ويقال له: غرنيق وغرنو . وقيل هو الكركي. وعن أبي صربة األعرابي 

 أنه إنما سمي بذلك لبياضه. قال الهذلي يصف غواًصا:

ـــةٍ  ـــًة َبْعـــَد ُلجَّ  َأَجـــاَز إَِليَهـــا ُلجَّ

 

ُحوِل َعُموُج    َأَزلُّ َكُغْرُنوِ  الضُّ

 

 

 

ا وصف به الرجال، فواحدهم غرنيق وغرنو  بكسر الغين وفتح وإذ

النون فيهما وغرنو  بالضم فيهما. وقيل: الغرانيق والغرانقة طيور سود يف 

 قدر البط.

بن جبير أنه قال: مات ابن عباس  روى الطرباين بإسناد صحيح عن سعيد

مثله على  رضي اهلل تعالى عنهما بالطائف، فشهدنا جنازته، فجاء طائر لم ير

خلقة الغرنيق، حتى دخل يف نعشه ثم لم ير خارًجا منه. فلما دفن تليت هذه 
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ُتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة * اْرِجِعي اآلية على شفير القرب، لم ندر من تالها:  ﴿ َيا َأيَّ

-93]الفجر:﴾ إَِلى َرب ِك َراِضَيًة َمْرِضيًَّة * َفاْدُخلِي فِي ِعَباِدي * َواْدُخلِي َجنَّتِي

بن ياسين نحوه. إال أنه قال: جاء طائر أبيض  ثم روى مسلم عن عبداهلل [،77

يقال له الغرنو . ويف رواية كأنه قبطية، والقبطية ثياب بيض من كتان نسج 

 مصر، تنسب إلى القبط بالضم فرًقا بين األيام والثياب والجمع القباطي.

ع وهي إذا أحست بتغير الزمان قال القزويني: الغرنو  من الطيور القواط

عزمت على الرجوع إلى بالدها، فعند ذلك تتخذ قائًدا حارًسا، ثم تنهض مًعا 

فإذا طارت ترتفع يف الهواء حتى ال يعرض لها شيء من السباع، فإذا رأت 

غيًما أو غشيها الليل أو سقطت للطعم أمسكت عن الصياح كي ال يحس هبا 

خل كل واحد منها رأسه تحت جناحه، لعلمه أن العدو، وإذا أرادت النوم، أد

الجناح أحمل، للصدمة من الرأس، لما فيه من العين التي هي أشرف 

األعضاء، والدماغ الذي هو مالك البدن، وينام كل واحد منها قائًما على 

إحدى رجليه، حتى ال يكون نومه ثقيال، وأما قائدها وحارسها فال ينام، وال 

وال يزال ينظر يف جميع الجوانب، فإذا أحس بأحد  يدخل رأسه يف جناحه

 هصاح بأعلى صوته. ا

 الحل؛ ألنه من الطيبات، ولعموم األدلة واألصل. حكمه:
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يشير إلى ما روي يف سبب نزول  قوله: )تلك الغرانيف العال جاء المثل(:

.
ّ
 قول اهلل وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نبي

 (:7/993قال الدميري )

قال القاضي عياض وغيره: إن النبي لما قرأ سورة والنجم وقال:  :فائدة

قال: )تلك الغرانيق العال  {أفرأيتم الالت والعزى، ومناة الثالثة األخرى}

وإن شفاعتهن لرتتجى( فلما ختم السورة سجد، وسجد من معه من 

المسلمين والكفار لما سمعوه أثني على آلهتهم. ثم أنزل اهلل تعالى عليه: 

ا أرسلنا من قبلك من رسول وال نبي إال إذا تمنى ألقى الشيطان يف ﴿وم

أمنيته﴾ اآلية. وأجابوا عنه بضعف الحديث، فإنه لم يخرج أحد من أهل 

الصحيح وال رواه ثقة بإسناد صحيح سليم متصل، وإنما أولع به وبمثله 

المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب، المتلقفون لكل صحيح 

 هوسقيم. ا

نصب المجانيف لنسف  للعالمة األلباين رسالة يف تضعيفها بعنوان: :قلُت 

 . قصة الغرانيف
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باد  اللُّ

 مِْن َطْيِرِه اْلَقْطَقاُط َواللَُّبـاَدى-337

 

  َعَلــى مَِثــاِل اْلَجْمــِع َكــاْلُفَراَدى 

 الشرح:  

 أي ومن طيور الماء طير القطقاط واللبادى.

 (:3/735قال الدميري )

بضم الالم، قاله الزبيدي يف األبنية، اسم طائر يلبد يف األرض، وال  اللباد:

يكاد يطير، إال أن يطار، ولبد آخر نسور لقمان وهو ينصرف ألنه ليس 

 بمعدول، وخربه يأيت يف باب النون يف النسر إن شاء اهلل تعالى.

 األمثال: قالوا: أهرم من لبد. قال الشاعر:

ـــاذَ  ـــلِم رَ  إنَّ ُمَع ـــَن ُمس ـــُل ْب  ُج

 

 َلْيَس لِميَقاِت لُِعْمِرِه أَمدُ  

 

 

 

 

ماِن واْكَتَهَل الــ  َقْد َشاَب َرأُس الزَّ

 

ـــُددُ   ـــِرِه ُج ـــَواَب ُعْم ـــُر َوأْث ْه  دَّ

 ُقـــْل لُِمَعـــاٍذ إذا َمـــَرْرَت بِـــهِ  

 

 َقْد َضـجَّ مِـْن ُطـوِل ُعْمـِرَك األََبـدُ  

اَء َكــْم َتِعــيُش َوَكــمْ    يــا بِْكــَر َحــوَّ

 

ـــَحُب ذَ   ـــدُ َتْس ـــاِة َياُلَب ـــَل الَحي  ي

ـــُل يف  لِيِم َتْرُف ـــالظَّ ًحا ك ـــحَّ  ُمَص

 

ـــِعيِر َتتَِّقـــدُ    ُبْرَدْيـــَك مِْثـــُل السَّ

 َصاَحْبَت ُنْوَح ًا وُرْضَت َبْغَلـَة ِذي  

 

 الَقـــْرَنيِن شـــْيًخا لُِوْلـــِدَك الوَلـــدُ  
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ـــَك  ـــإنَّ َغاَيَت ـــا َف ـــْل َوَدْعن  َفاْرَح

 

ــَك الجَ    َلــدُ الـــَمْوُت وإن َشــدَّ ُرْكنَ

 انتهى. 

 الحل، لألصل يف الباب، ولعدم وجود الدليل على تحريمه. حكمه:

 القطقاط:

 ( بأنه:3/933للدميري ) الحيوان مذكور يف كتاب

التورم: القطقاط: قال ابن بختيشوع: هو على شكل الحمامة، ويقال له 

طير التمساح قال: ويف جناحه شوكتان هما سالحه إذا أطبق عليه التمساح 

 همه نخسه، فيفتح فاه فيخرج كما تقدم. اف

 حكمه:

 الحل على ما تقدم.
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 الطَّْيَطَوى 

ـا ُيْؤَكـُل -332 ْيَطَوى مِـْن َطْيـِر مِمَّ  والطَّ

 

ـــْرَوُل   ـــاِئُر ُمَس ـــَراِة َط ـــُر السَّ  َغْي

 َوِرْجُلـــُه َصـــْفَراُء َوالِمنَْقـــارُ -397 

 

ــــاُر   ــــُه اْفتَِخ ــــاَل َل ــــُه َكْح  َوَعْينُ

 الشرح: 

 مما يؤكل طائر الطيطوي.و

 (:7/396) الحيوان قال الدميري يف

: إنه طائر ال يفار   كتاب النعوت الطيطوي: قال ارسطاطاليس، يف

اآلجام، وكثرة المياه، ألن هذا الطائر ال يأكل شيًئا من النبت، وال من اللحوم، 

لطائر وإنما قوته مما يتولد يف شاطد الغياض واآلجام، من دود النتن. وهذا ا

تطلبه البزاة عند مرضها، ألن البازي أكثر ما يصيبه من األمراض بسبب 

الحرارة يف كبده، فإذا عرض له ذلك طلب الطيطوي، وأكل كبده فيربأ. وقد 

يطمئن الطيطوي ويصيح، وال ينفر من موضعه، إال إذا طلبه البازي هرب 

إذا هرب لم  وغير موضعه، فإذا كان يف الليل، هرب وصاح، وهو يف النهار

 هيصح، وكمن يف الحشيش. ا

 الحل على ما تقدم. حكمه:



 النسر والعقاب واألنوق والرخم

 

465 

 
 النسر والعقاب واألنوق والرخم

 َوَيْحُرُم النَّْسـُر َكـَذا الُعَقـاُب  -393

 

ــاُب   َخُم الُمَص ــرَّ ــوُ  ال ــَذا اأْلَُن  َك

 
 الشرح:

بعد أن ذكر ما يحل من الطيور عرج على ما يحرم وقد تقدم القول يف 

 ل ذي مخلب من الطير(.حديث: )هنى عن ك

 النسر:

 (:3/335قال الدميري )

النسر: طائر معروف وجمعه يف القلة أنسر، ويف الكثرة نسور، وكنيته 

أبواألبرد وأبواإلصبع وأبومالك وأبوالمنهال وأبويحيى، واألنثى يقال لها أم 

قشعم. وسمي نسًرا ألنه ينسر الشيء ويبتلعه، وهو عريف الطير، ويقول يف 

بن علي  : ابن آدم عش ما شئت، فإن الموت مالقيك. كذا قاله الحسنصياحه

 رضي اهلل تعالى عنهما.

ويف هذا مناسبة لما خص النسر به من طول العمر، يقال: إنه من  :قلت

أطول الطير عمًرا، وأنه يعمر ألف سنة. والنسر ذو منسر، وليس بذي مخلب، 

 سر يسفدان كما يسفد الديك.وإنما له أَفار حداد كالمخالب. والبازي والن
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وزعم قوم أن األنثى من هذا النوع، تبيض من نظر الذكر إليها، وهي ال 

تحضن وإنما تبيض يف األماكن العالية الضاحية للشمس، فيقوم حر الشمس 

للبيض مقام الحضن، وهو حاد البصر يرى الجيفة من أربعمائة فرسخ، 

الطيب مات لوقته، وهو أشد وكذلك حاسة شمه يف النهاية، لكنه إذا شم 

الطير طيراًنا، وأقواها جناًحا، حتى إنه ليطير ما بين المشر  والمغرب يف يوم 

واحد، وإذا وقع على جيفة وعليها عقبان تأخرت، ولم تأكل ما دام يأكل 

منها، وكل الجوارح تخافه، وهو شره هنم رغيب إذا وقع على جيفة وامتأل 

يثب وثبات، يرفع هبا نفسه طبقة بعد طبقة يف  منها، لم يستطع الطيران حتى

الهواء حتى يدخل تحت الريح، وربما صاده الضعيف من الناس يف هذه 

الحالة، واألنثى منه تخاف على بيضها وفراخها الخفاش، فتفرش يف وكرها 

ور  الدلب لينفر منه، وهو من أشد الطير حزًنا على فرا  إلفه، فإذا فار  

حزًنا وكمًدا. ومن غريب ما ألهم أنه إذا حملت أنثاه، أحدهما اآلخر مات 

ذهب إلى الهند فأخذ من هناك حجًرا كهيئة الجوزة، إذا حرك سمع له حس 

حجًرا آخر متحرك، كصوت الجرس فإذا جعله عليها أو تحتها أذهب عنها 

العسر، وهذا بعينه قاله القزويني يف العقاب. وليس يف سباع الطير أكرب جثة 

 هيقال للنسر أيًضا أبوالطير. امنه، و

 يحرم أكله ألكله الجيف. حكمه:
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 العقاب:

 (:7/355قال الدميري )

العقاب: طائر معروف، والجمع أعقب ألهنا مؤنثة. وأفعل بناء يختص به 

جمع اإلناث مثل عنا  وأعنق وذراع وأذرع، والكثير عقبان وعقابين جمع 

 الجمع. قال الشاعر:

 َجْمِع َتْعُلو َوَتْسُفُل َعَقابِيَن َيْوَم الْ 

وكنيته أبواألشيم وأبوالحجاج وأبوحسان وأبوالدهر وأبوالهيثم، واألنثى 

أم الحوار وأم الشعو وأم طبلة وأم لوح وأم الهيثم. والعرب تسمى العقاب 

الكاسر، ويقال لها الخدارية للوهنا، وهي مؤنثة اللفظ. وقيل: العقاب يقع 

ه باسم اإلشارة. وقال يف الكامل: العقاب سيد على الذكر واألنثى. وتمييز

الطيور والنسر عريفها. والعقاب، قال ابن َفر: حاد البصر، ولذلك قالت 

 العرب أبصر من عقاب. واألنثى منه تسمى لقوة.

قال البطليوسي، يف الشرح: قال الخليل: اللقوة بالفتح والكسر العقاب 

اء مغرب ألهنا تأيت من مكان السريعة الطيران انتهى. وتسمى العقاب عنق

 بعيد، وليس هو العنقاء، وهبذا نسر قول أبي العالء المعري.

ـــُر أن ُتصـــادا ـــاَء َتْكُب  أرى الَعنْق

 

ـــادا  ـــُه ِعن ـــُق ل ـــْن ُتطي ـــْد َم  فعانِ

 
ا ـــرًّ ـــواِن َش ـــاِئِر اإلْخ ـــّن بس  فُظ

 

 وال تـــأَمْن علـــى ِســـرٍّ ُفـــؤادا  
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ــري ــوزاُء ُخْب ــَرْتُهُم الَج ــو َخَب  فل

 

 َطَلَعــْت َمخاَفــَة أن تصــادا َلمــا 

 
ـــراين ـــُل أن َت ـــْيٍن ُتَؤّم ـــم َع  وك

 

ـــوادا    الّس
َ
ـــي ـــَد رؤَيتِ ـــُد عن  وَتْفِق

 
والعقاب، إذا صاحت، تقول: يف البعد عن الناس راحة. وهي نوعان 

عقاب، وزمج فأما العقاب فمنها السود والخوخية والسفع واألبيض 

لصحاري وما يأوي الغياض وما واألشقر، ومنها ما يأوي الجبال وما يأوي ا

يأوي حول المدن، ويقال: إن ذكورها من طير لطيف الجرم ال يساوي شيًئا. 

وقال ابن خلكان، يف آخر ترجمة العماد الكاتب: ويقال إن العقاب جميعه 

أنثى، وأن الذي يسافده طير آخر من غير جنسه، وقيل: إن الثعلب يسافده. 

نين الشاعر يف هجو شخص يقال له ابن قال: وهذا من العجائب. والبن ع

 سيده:

ـــهُ  ـــاِب َفُأمُّ ـــَت إاِلَّ َكاْلِعَق ـــا َأْن  َم

 

ــــوُل   ــــُه َأُب َمْجُه ــــُة َوَل  َمْعُروَف

 
والعقاب تبيضن ثالث بيضات يف الغالب، وتحضنها ثالثين يوًما، وما 

عداها من الجوارح يبيض بيضتين ويحضن عشرين يوًما، فإذا خرجت فراخ 

ت واحًدا منها ألنه يثقل عليها طعم الثالث، وذلك لقلة صربها، العقاب، ألق

والفرخ الذي تلقيه، يعطف عليه طائر آخر، يسمى كاسر العظام، ويسمى 

 هالمكلفة فيربيه. ومن عادة هذا الطائر أن يز  كل فرخ ضائع. ا

 يحرم أكله ألنه من ذو المخلب. حكمه:
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 (:7/367قال الدميري )

تحب قتله أم ال. فجزم الرافعي والنووي يف الحج واختلف يف أنه هل يس

باستحباب قتله، وجزم يف شرح المهذب بأنه من القسم الذي ال يستحب قتله 

وال يكره وهو الذي فيه نفع ومضرة، قلت: وهذا الذي جزم به القاضي 

 هأبوالطيب الطربي وهو المعتمد. ا

 األنوق:

 (:3/65قال الدميري )

ة أو طائر أسود له ثدي كالعرف، أو أصلع األنو : على فعول الرخم

الرأس أصفر المنقار. قيل: إن يف أخالقها أربع خصال: تحضن بيضها، 

 وتحمي فرخها، وتألف ولدها، وال تمكن من نفسها غير زوجها.

ويف المثل: )أعز من بيض األنو ( و )أبعد من بيض األنو (. فال يكاد 

واألماكن الصعبة وهي تحمق مع يظفر به، ألن أوكارها يف رُءوس الجبال 

 ذلك قال الشاعر:

 َوَذاُت اْســَمْيِن َواأْلَْلــَواُن َشــتَّى

 

ــلِ   ــُة اْلَحِوي َ َكي َس
ــي ــُق َوْه  َوَتْحَم

 
 

= 
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 وقال غيره:

ا َكَتْمُتـهُ   َوُكنُْت إَِذا اْسُتوِدْعُت ِسـرًّ

 

ــرُ   ــا َوْك ــاُل َلَه ــوٍ  اَل ُينَ ــْيِض َأُن  َكَب

 
: األنو  األنثى من الرخم يقال يف المثل  لروضا وقال السهيلي يف أوائل

أراد بيض األنو  إذا طلب ما ال يوجد ألهنا تبيض حيث ال يحرك بيضها يف 

شواهق الجبال. وهذا قول المربد يف الكامل ولم يوافق عليه. فقد قال 

الخليل: األنو  الذكر من الرخم. وهذا أشبه بالمعنى ألن الذكر ال يبيض، 

األنو  فقد أراد المحال، كمن أراد األبلق العقو . وقال فمن أراد بيض 

 هالقالي يف األمالي: األنو  يقع على الذكر واألنثى من الرخم. ا

 (:9/363وقال )

الرخمة: بالتحريك طائر أبقع يشبه النسر يف الخلقة، وكنيتها أم جعفران 

رخم  وأم رسالة وأم عجيبة وأم قيس وأم كبير، ويقال لها األنو  والجمع

 والهاء فيه للجنس قال األعشى:

ــوِب  ــى َمْطُل ــاَظ َعَل ــا َق ــا َرَخمَّ  ي

 

ــِب   ــاِرِئ الُمطي ــفَّ الخ ــُل َك   ُيعِج

 
مطلوب إسم جبل، والمطيب معناه الذي يطلب طيب النفس 

باالستنجاء. ومنه االستطابة وتسمى الرخمة باألنو  كما تقدم. ويقال لها 

 ها. قال الكميت:ذات االسمين لذلك، وهي تحمق مع تحرز

 َوَذات اْســَمْيِن َواألْلــَواُن ُشــتًى 

 

َ َكي َســـُة الَحِويـــلِ  
ـــُق َوْهـــي  ُتَحمَّ
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أي الحيلة، وذكر عند الشعبي الروافض، فقال: لو كانوا من الدواب 

لكانوا حمًرا، ولو كانوا من الطير لكانوا رخًما. ومن طبع هذا الطائر أنه ال 

ها، وال من األماكن إال باسحقها وأبعدها يرضى من الجبال إال بالموحش من

من أماكن أعدائه، وال من الهضاب إال بصخورها. ولذلك تضرب العرب 

المثل باالمتناع ببيضه فيقولون: )أعز من بيض األنو ( كما تقدم. واألنثى منه 

ال تمكن من نفسها غير ذكرها، وتبيض بيضة واحدة وربما أتأمت وهي من 

 ثة: البوم والغراب والرخمة.لئام الطير، وهي ثال

تحريم األكل كما تقدم. روى البيهقي عن عكرمة عن ابن عباس  حكمه:

رضي اهلل تعالى عنهما قال: هنى رسول اهلل عن أكل الرخمة. وإسناده ليس 

﴿ بالقوي وقال اإلمام العالمة القرطبي، يف تفسير آخر سورة األحزاب: 

ِذيَن آَذْوا ُموَسى ﴾ بقولهم أنه قتل أخاه هارون، فتكلمت  [،62]األحزاب:َكالَّ

المالئكة بموته ولم يعرف موضع قربه إال الرخمة فلذلك جعله اهلل أصم 

ويف كتاب تواريخ األنبياء عليهم  المستدرك أبكم. وكذلك رواه الحاكم يف

 هالصالة والسالم. ا
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 البغاث

َخَمـــهْ -399  َوَأْلَحُقـــوا ُبَغاَثـــًة بِالرَّ

 

ــ  ــُمَها َأْص ــهْ َوِجْس ــا َفاْعَلَم  َغُر مِنَْه

 
ـــُث َوَلْوُنَهـــا-397 ـــا ُمَثلَّ  َوَباُؤَه

 

  َأْبَغـُث مِــْن َلــْوٍن َلَهــا ُشــقَّ اْســُمَها 

 
 الشرح:

يقول وحكم البغاث كحكم الرخمة سواء من حديث الحرمة إال أن 

 جسمها أصغر من الرخم.

 (:3/332قال الدميري )

ثالث لغات، وبالغين  البغاث: بفتح الباء الموحدة وكسرها وضمها

المعجمة، طائر أغرب دون الرخمة بطيء الطيران، وهو من شرار الطير، ومما 

اليصيد منها، وقال يونس: من جعل البغاث واحًدا فجمعه بغثان مثل غزال 

وغزالن. ومن قال للذكر واألنثى بغاثة فالجمع بغاث مثل نعامة ونعام. 

قال الشيخ أبوإسحق يف المهذب يف وبغاث الطير شرارها وما ال يصيد منها. 

باب الحجر: ال يسافر الولي بمال المحجور عليه، لما روي أن المسافر وماله 

 بن مرداس السلمي: لعلي. قلت أي هالك. ومنه قول العباس

ـــا فَِراًخـــا ـــِر َأْكَثُرَه ْي  ُبَغـــاُث الطَّ

 

ــــُزورُ   ــــاَلُت َن ــــْقِر مِْق  َوُأمُّ الصَّ
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والمقالت من النساء التي ال يعيش لها ولد،  وقوله مقالت بكسر الميم،

ومن النو  من تلد ولًدا واحًدا وال تلد بعده. وقيل: المقالت التي تعمل 

 هوكرها يف المهالك. والنزور بفتح النون القليلة األوالد والنزر القليل. ا

 يحرم أكله؛ لخبثه. حكمه:
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 اللويحق

مِ -393 ــالَّ ــم  ال ــُو بَِض ــُق َوْه  ُلَوْيِح

 

ـــَدامِ يَ   ـــَوْبِر ُذو إِْق ـــَو اْل ـــيُد َنْح  ِص

 
 الشرح:

 (:363) التبيان قال يف

بضم الالم وبالحاء المهملة والقاف آخره. قال أبوحاتم هو طائر أغرب 

 هيصيد الوبر واليعاقيب. ا

 : اللوحيق طائر يصيد العقاب. القاموس المحيط وقال يف

 المخالب. على ما تقدم من وصفه فهو حرام ألنه من ذوات :حكمه

 الوبر:

 (:3/366قال الدميري )

الوبر: بفتح الواو وتسكين الباء الموحدة دويبة أصغر من السنور طحالء 

اللون ال ذنب لها تقيم يف البيوت، وجمعها وبورو وبارو وبارة، واألنثى وبرة، 

وقول الجوهري: ال ذنب لها أي ال ذنب طويل، وإال فالوبر له ذنب قصير 

ا والناس ي سمون الوبر بغنم بني إسرائيل، ويزعمون أهنا مسخت ألن ذنبها جدًّ

 مع صغره، يشبه ألية الخروف، وهو قول شاذ ال يلتفت إليه وال يعول عليه.
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روى البخاري، يف كتاب الجهاد، عن أبي هريرة رضي اهلل تعالى  :فائدة

هم عنه قال: أتيت النبي وهو بخيرب بعدما افتتحوها، فقلت: يا رسول اهلل أس

بن العاص: ال تسهم له يا رسول اهلل فقال أبوهريرة  لي، فقال بعض بني سعيد

بن العاص: واعجبا  رضي اهلل تعالى عنه: هذا قاتل ابن قوقل. فقال ابن سعيد

 قتل رجل مسلم، أكرمه اهلل على 
َّ
لوبر تدلى علينا من قدوم ضان، ينعى علي

ه أم لم يسهم له. وابن سعيد يدي، ولم يهنى على يديه. قال: فال أدري أسهم ل

 المذكور هو أبان..

قال بعض شراح البخاري: الوبر دويبة يقال إهنا تشبه السنور، وأحسب 

أهنا تؤكل. وضان اسم جبل ويروى ضال بالالم. قوله: ينعى معناه يعيب، 

يقال: نعيت على فالن فعله إذا عبته عليه، وخرجه البخاري أيًضا يف غزوة 

بن سعيد أقبل إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم فسلم عليه  أبانخيرب، فقال: إن 

فقال أبوهريرة: يا رسول اهلل هذا قاتل ابن قوقل، فقال أبان ألبي هريرة: 

 امرًءا أكرمه اهلل تعالى بيدي 
َّ
واعجبا لك وبر تردى من قدوم ضان ينعى علي

 ومنعه أن يهينني بيده.

قبيلة أبي هريرة رضي اهلل قال بعض الشارحين: قدوم جبل لدوس، وهي 

 تعالى عنه.
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: هكذا رواه الناس عن البخاري قدوم ضان  معجمه قال البكري، يف

بالنون إال الهمداين فإنه رواه من قدوم ضال بالالم، وهو الصواب إن شاء اهلل 

تعالى، والضال السدر الربي. وأما إضافة هذه النسبة إلى الضان فال أعلم لها 

 بن دقيق العيد يف شرح شيخ اإلسالم الشيخ تقي الدينمعنى، وكذلك قال 

 . اإللمام

: والوبر دويية على قدر السنور وجمعها وبر  النهاية وقال ابن األثير يف

وبار، وإنما شبهه بالوبر تحقيًرا له. ورواه بعضهم بفتح الباء من وبر اإلبل 

، اسمه تحقيًرا له أيًضا. والصحيح األول. وابن قوقل بقافين مفتوحين

بن سعيد يف حال كفره وكان إسالم أبان بين  النعمان رجل مسلم قتله أبان

الحديبية وخيرب، وهو الذي أجار عثمان رضي اهلل تعالى عنه يوم الحديبية 

 حين بعثه النبي إلى مكة.

حل األكل ألنه يفدى يف اإلحرام والحرم، وهو كاألرنب يعتلف  حكمه:

ي والروياين: إنه حيوان يف عظم الجرذ إال أنه النبات والبقول. وقال الماورد

أنبل منه وأكرب، والعرب تأكله. وقيل: هو دويبة سوداء على قدر األرنب 

وأكرب من ابن عرس، وعبارة الرافعي قريبة من ذلك. وقال مالك: ال بأس 

بن دينار وابن المنذر  بأكله، وبه قال عطاء ومجاهد وطاووس وعمرو

م وابن سيرين وحماد وأبوحنيفة والقاضي من وأبويوسف. وكرهه الحك



 اللويحق

 

477 

 
الحنابلة، وقال ابن عبدالرب: ال أحفظ يف الوبر شيًئا عن أبي حنيفة وهو عندي 

 همثل األرنب ال بأس بأكله، ألنه يقتات البقول والنبات واهلل أعلم. ا

 هو بحجم األرنب معروف منه الربي، ومنه ما يربى يف البيوت. :أقول
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 اْلَعُجزْ 

ــَمى -395 ــْفَرٍة ُيْس ــاِرُح ُذو ُص َوَج

ــــــــــــــــــــــــــــــــزْ   اْلَعُج

 

ـــزْ   ـــاًرا إِْن َتُج ـــْرًدا َوَوَب ـــيُد ِق  َيِص

ــِب  -396  ــاِح اْلَكْل ــُل نَِب ــُه مِْث  نَِباُح

 

ــبِي   ــًدا َيْس ــْبَياَن َعْم ُب الص 
ــَتلِ  َيْس

 الشرح: 

(: قال الطائفي هو طائر يضرب إلى الصفرة يشبه 377) التبيان قال يف

الصغير يأخذ السخلة فيطير هبا وتحتمل الصبي الذي بلغ صوته نباح الكلب و

( 9/773) المخصص ذكره ابن سيده يف هسبع سنين ويصيد القردة والوبار. ا

وزاد: ويأخذ غثرة الطير وجماع العجز العجزان قال أبوحاتم أَنه الزمجة، 

 ( يف ذكره لطيور الرب: فمن الطير ما يسكن الرب ومنها ما يكون يف9/779وقال )

الماء فمما يسكن الرب البلح والنّسر والفلتان والعقاب والّصّرارة والمرزة 

 والفيئة والعجز. انتهى

والقرد معروف حيوان يشبه اإلنسان ويسير على قدمين وله ذيل ولعله 

 يأيت معنا.

 الحرمة لكونه من ذوات المخالب الصيادة. حكمه:
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 الُبَلح

ــوْ -393 ــاْلَكْبِش َف ــُبَلْح َك ــَل اْل َ  ِقي

 النَّْســـــــــــــــــــــــــــــــــرِ 

 

ــــر     َوَلْوُنــــُه َأْبَغــــُث َبــــاِدي الشَّ

 
ْيِر َقْهًرا َمْذَهُبـهْ -397  َيِصيُد ُكلَّ الطَّ

 

ـــُبهْ   ـــْل َمْقَص ـــا َب ـــًة َيْقَرُبَه  اَل ِجيَف

 
ُ  َوفِي اْلِغَلـظْ -392  َأْي ِريُشُه ُمَخزَّ

 

 مِْثُل ِعَظاِم اْلَبْكِر َيْحكِي َمـْن َلَحـظْ  

 
 الشرح:

 (:3/979لمحرمة البلح، قال الدميري )ومن الطيور ا

بضم الباء وفتح الالم، قال ابن سيده إنه طائر أغرب اللون أعظم من النسر 

محرت  الريش ال تقع ريشه منه وسط ريش طائر آخر إاّل أحرقته وقيل هو 

 هالنسر القديم الهرم والجمع ُبلحانه. ا

 (:75) التبيان وقال يف

خم من النسر، كالكبش العظيم، محرت  قال أبوحاتم الُبَلح طائر أض

الريش، وقصب ريشه كقصب عظام البعير، ال تقع ريشة منه وسط ريش نسر 

وال عقاب إال أحرقته. طويل الرجلين خادرهما، يصيد كل طائر، وال يقرب 

جيفة وال ميتة، وال يدرى أين يبيض. والنسر أطول عنًقا منه، وال يربى البلح 

 هوال النسر. ا

( وقال وال يربى البلح، 9/773) المخصص و هذا ابن سيده يفوذكر نح

 وال ُيتخذ. انتهى

 الحرمة لكونه من ذوات المخالب. حكمه:
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 اْلِقِرلَّى

 َوَجاِرًحــا َيْدُعوَنــُه اْلِقِرلَّــى-377

 

ا َبـــــَدا َتَعـــــالَّ     إَِذا َرَأى َشـــــرًّ

 
ــَدا َتــَدلَّى-373 ــًرا َب  َوإِْن َرَأى َخْي

 

ـــنَ   ـــِه مِ ـــْداَل  َشـــب ْه بِ َجـــاِل َع   الر 

 
 الشرح:

 (:3/922ومن الطيور القرّلى، قال الدميري )

القرلي: بضم القاف وكسرها وفتحها مالعب َله. قال الجواليقي: هو 

فارسي معرب، وقال الميداين: إنه طائر صغير الجرم، حديد البصر، سريع 

لحدأة، االختطاف، ال يرى إال فرًقا على وجه الماء على جانب كطيران ا

يهوي بإحدى عينيه إلى قعر الماء طمًعا، ويرفع األخرى إلى الهواء حذًرا، 

فإن أبصر يف الماء ما يستقل بحمله من السمك أو غيره، انقض عليه كالسهم 

المرسل، فأخرجه من قعر الماء، وإن أبصر يف الهواء جارًحا مر يف األرض، 

ا ومن أسجاع ابنة الخس: كن حذًرا كالقرلى، إن رأ ى خيًرا تدلى، أو رأى شرًّ

تولى، وقال حمزة: قد خالف رواة النسب هذا التفسير، فقالوا: إن قرلى اسم 

رجل من العرب، كان ال يتخلف عن طعام أحد، وال يرتك موضع طعم إال 

قصد إليه، وإن صادف يف طريق قد سلكه خصومة، ترك ذلك الطريق ولم يمر 

فهذا ما حكاه النسابون، يف تفسير هذا  به، فذلك قالوا فيه: أطمع من قرلى.
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المثل. ثم قال: وأنا أقول: إنه خليق أن يكون هذا الرجل تشّبه هبذا الطائر 

 وتسمى، باسمه قال الشاعر:

 َيــــا َمـــــْن َجَفـــــانِي َوَمـــــالَّ 

 

ــــــْهاَل   ــــــاًل َوَس ــــــيَت َأْه   َنِس

 
ا  َوَمــــــاَت َمْرَحــــــُب َلـــــــمَّ

 

ـــــــالَّ    َق
َ
ـــــــالِي ـــــــَت َم   َرَأْي

 
 َُ ــــــي َأ ــــــىإِن  ــــــَك َتْحكِ  نُّ

 

ـــــــى    بَِمـــــــا َفَعْلـــــــَت اْلِقِرلَّ

 
 انتهى.

حالل؛ لدخوله يف أصل القاعدة، وذكره يف هذا الموطن مشتبًها  حكمه:

 به مع نوع آخر من الطير.
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 الصقر والبازي

 َصْقُر َوَسْقُر ُثمَّ َزْقُر َقْد َحـُرمْ -379

 

مْ     َوالَمنُْع فِي اْلَبـاِزي  َشـْهُر َقـْد ُعلـِ

 
 :الشرح

 ختم الكالم على جوارح الطيور بالصقر. 

هذه لغات يف الصقر، فيقال: )صقر( بالصاد  قوله: )َصْقٌر َوَسْقٌر ُثمَّ َزْقٌر(:

 المهملة، و)سقر( بالسين المهملة، و)زقر( بالزاي المعجمة.

 (:7/79قال الدميري )

 الصقر: الطائر الذي يصاد به، قاله الجوهري، وقال ابن سيده: الصقر كل

شيء يصيد من البزاة والشواهين، والجمع أصقر وصقور وصقورة وصقار 

وصقارة. قال سيبويه: إنما جاُءوا بالهاء يف مثل هذا الجمع تأكيًدا نحو بعولة، 

واألنثى صقرة والصقر هو األجدل، ويقال له القطامي، وكنيته أبوشجاع 

 النووي، يف وأبواإلصبع وأبوالحمراء وأبوعمرو وأبوعمران وأبوعوان. قال

: قال أبوزيد األنصاري المروزي: يقال للبزاة والشواهين  شرح المهذب

وغيرهما مما يصيد صقور، واحدها صقر، واألنثى صقرة وزقر، بإبدال الصاد 

زاًيا وسقر بإبدالها سينًا. وقال الصيدالين، يف شرح المختصر: كل كلمة فيها 

بزا  والبسا . وأنكر ابن صاد وقاف ففيها اللغات الثالث، كالبصا  وال
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السكيت بسق وقال: إنما معناه طال، قال اهلل تعالى: ﴿ والنخل باسقات ﴾ 

 هأي مرتفعات. ا

(: والصقر أحد أنواع الجوارح األربعة: وهي الصقر 73-7/79وقال )

والشاهين والعقاب والبازي، وتنعت أيًضا بالسباع والضواري والكواسر، 

كونج ويؤيؤ، والعرب تسمى كل طائر يصيد والصقر ثالثة أنواع: صقر و

 صقًرا، ما خال النسر والعقاب.

 الصنف األول الصقر:

وتسميه األكدر واألجدل واألخيل، وهو من والجوارح بمنزلة البغال من 

الدواب، ألنه أصرب على الشدة وأحمل لغليظ الغذاء واألذى، وأحسن إْلًفا، 

وغيره. ومزاجه أبرد من سائر ما وأشد إقداًما على جملة الطير من الكركي 

تقدم ذكره من الجوارح رطب، وهبذا السبب يضري على الغزال واألرنب، 

وال يضري على الطير؛ ألهنا تفوته وهو أهدأ من البازي نفًسا، وأسرع أنًسا 

بالناس وأكثرها قنًعا، يغتذي بلحوم ذوات األربع، ولربد مزاجه ال يشرب ماء 

يوصف بالبخر ونتن الفم. ومن شأنه أنه ال يأوي إلى ولو أقام دهًرا، ولذلك 

األشجار وال رؤوس الجبال، إنما يسكن المغارات والكهوف وصدوع 

 الجبال.
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وللصقر كفان يف يديه، وللسبع كفان يف يديه ألنه يكف هبا عما أخذ، أي 

بن ثور، وذلك أنه وقف يوًما على  بن معاوية يمنع وأول من صاد به الحارث

نصب شبكة للعصافير، فانقض، صقر على عصفور وجعل يأكله،  صياد وقد

والحارث يعجب منه فأمر به فوضع يف بيت ووكل به من يطعمه ويؤدبه 

ويعلمه الصيد، فبينما هو معه ذات يوم، وهو سائر إذ الحت أرنب فطار 

 الصقر إليها فأخذها، فازداد الحارث به إعجاًبا، واتخذه العرب بعده.

 الصنف الثاين من الصقور:

الكونج، ونسبته من الصقور، كنسبة الزر  إلى البازي، إال أنه أحّر منه 

ولذلك هو أخف منه جناًحا وأقل بخًرا ويصيد أشياء من صيد المياه ويعجز 

 عن الغزال الصغير.

 الصنف الثالث من الصقور:

ا، وألن اليؤيؤ، ويسميه أهل مصر والشام الجلم، لخفة جناحيه وسرعتهم

الجلم هو الذي يجز به وهو المقص، وهو طائر صغير الذنب، ومزاجه 

بالنسبة إلى الباشق بارد رطب، ألنه أصرب منه نفًسا، وأثقل حركة، وال يشرب 

الماء إال ضرورة، كما يشربه الباشق، إال أنه أبخر منه، ومزاجه بالنسبة إلى 

أول من ضراه واصطاد  الصقر، حار يابس، ولذلك هو أشجع منه. ويقال: إن

به هبرام جور، وذلك أنه شاهد يؤيًؤا يطارد قنربة ويراوعها ويرتفع وينخفض 
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معها وما تركها إلى أن صادها فأعجبه وأمر به فأدب وصاد به وقال الناشد يف 

 وصفه:

ـــــيِق  ٍب َرِش ـــــذَّ ـــــٍؤ ُمه  يف ُيْؤي

 

ـــديِق   ـــدى الّتح ـــه ل ـــَأّن َعْينَْي  ك

 
اِن َمْخروطاِن من َعقِ   يِق َفصَّ

 وقال أبونواس يف وصفه:

ــاهُ  ــبُح يف ُدج ــدي َوالُص ــد َأغَت  َق

 

ــــــاهُ   ــــــرِد َعالَمت ِة الُب ــــــرَّ   َكُط

 
ـــــن َرآهُ  ـــــُب َم ـــــٍؤ ُيعِج  بُِيؤُي

 

  مـــا يف الَيـــآئي ُيؤُيـــُؤ َشـــرواهُ  

 
 َأزَرُ  ال َتكِذُبـــــــُه َعينـــــــاهُ 

 

ـــراهُ   ـــرى القـــانُِص مـــا َي ـــو َي   َفَل

 
ــــّداهُ  ــــد َف ــــاألُم  َوَق ــــّداُه بِ  َف

 

ــــــاُه اهللُ  َهــــــوَ   َلنَ   الــــــِذي َخوَّ

 
ِذي َهَداهُ   َتَباَرَك اهلُل الَّ

 انتهى.

 (:7/76قال الدميري ) حكمه:

يحرم أكل الصقر لعموم النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع، ومخلب 

من الطير. قال الصيدالين: اختلف يف الجوارح ما هي؟ فقيل: ما يجرح الصيد 

ارح الكواسب وقال ابن عباس رضي اهلل بناب أو مخلب أو َفر، وقيل: الجو

 تعالى عنهما: الجوارح الصوائد. وهذا راجع إلى معنى الكسب. انتهى.
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فجميع الجوارح عندنا محرمة، لعموم هذا النهي المتقدم ذكره قريًبا، 

وذهب مالك إلى حلها، وقال: ما ال نص فيه حالل، حتى هدى بعض 

لدب والقرد وغير ذلك. وقال يف أصحابه ذلك إلى الكلب واألسد والنمر وا

الحمار األهلي: إنه مكروه، ويف الفرس والبغل إهنما حرامان، احتجاًجا بقوله 

ًما ﴾تعالى:  َّ ُمَحرَّ
 إَِلي

َ
اآلية، وأجاب الشافعي عن ﴿ ُقْل ال َأِجُد فِي َما ُأوِحي

 ذلك فقال: يعني مما كنتم تأكلون إذ ال معنى إلباحة شيء مما ال يأكلونه وال

َم َعَلْيُكْم َصْيُد اْلَبر  َما يستطيبونه كما ال يصح أن يحمل قوله تعالى:  ﴿ َوُحر 

 هعلى ما هو حرام قبل، وإنما يصح على ما يعتاد صيده. ا ُدْمُتْم ُحُرًما ﴾
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 الشرط فيما هو من ذوات المخلب

ْرُط فِي ُمتَِّصٍف بَِعْدَوى-377  َوالشَّ

 

ـــر  وَ    ْهـــَو َيْقـــَوىَأْن َيْبَتـــِدي بِالشَّ

 
ــِدي-373  َطالِــُب َأْن َيْبَت

ُّ
ــافِِعي  الشَّ

 

ــى بِالَمْقَصــدِ   ــوٍب َأَت ــَر َمْطُل  َأْي َغْي

 
 الشرح:

ثم ختم بالشروط يف جوارح الطيور، وضابطها هو ما كان متصف 

باإلعتداء ولديه قوة على قهره، وذهب الشافعي إلى أنه يشرتط أنه يبتدي هو 

 أعلم. بالوثوب على الصيد واهلل
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 الخنزير والكلب

 َفَيْحــُرُم اْلِخنِْزيــُر َواْلكِــاَلُب  -375

 

ُب   ـــــالَّ ـــــاِوُح َغ ـــــا ُمَك   إِْذ َناُبَه

 
 الشرح:

بعد أن فرغ من الكالم يف الطيور حلها وحرامها ناسب أن يبدأ يف ذكر 

المحرم من الحيوان، وبدأ بالخنزير والكالب لظهور األدلة يف حرمتها، ثم 

 أّولًيا يف حديث حرم رسول اهلل كل ذي ناب من السباع. لدخولهما دخواًل 

 وقد تقدم يف موطنه.

وقد نص هنا على اشرتاط أن يكون مكاوح بنابه، وقد بين هذا الشرط 

بقوله قبُل: )إذا لم يكن يقوى بناب كائده( وتكلمنا على ذلك يف كالمنا على 

 القندس.

ُب(:  الشر، والغالب من الغلبة. التكاوح هو تعالج قوله: )ُمَكاِوٌح َغالَّ

 الخنزير:

 (:9/777) الحيوان قال الدميري يف

الخنزير الربي: بكسر الخاء المعجمة جمعه خنازير وهو عند أكثر 

اللغوين رباعي وحكى ابن سيده عن بعضهم إنه مشتق من خزر العين ألنه 

كذلك ينظر. فهو على هذا ثالثي يقال تخازر الرجل إذا ضيق جفنه ليحدد 
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بن العاص رضي اهلل تعالى عنه يف  لنظر، كقولك: تعامى وتجاهل، قال عمروا

 يوم صفين:

 إَذا َتَخــاَزْرُت َوَمــا بِــي مِــْن َخــَزرْ 

 

  ُثمَّ َكَسْرُت الطَّْرَف َمـْن َغْيـِر َعـَورْ  

 
 ألفيتــي أْلــَوى َبِعيــَد الُمْســَتَمرُ 

 

ـَجرْ   اِء فِي َأْصـِل الشَّ مَّ   َكاْلَحيَِّة الصَّ

 
ْلُت مِْن َخْيٍر َوَشرْ َأْحمِ   ُل َما ُحم 

وكنية الخنزير أبوجهم وأبوزرعة وأبودلف وأبوعتبة وأبوعلية وأبوقادم، 

وهو يشرتك بين البهيمية والسبعية، فالذي فيه من السبع الناب وأكل الجيف، 

والذي فيه من البهيمية الظلف وأكل العشب والعلف، وهذا النوع يوصف 

ى منه يركبها الذكر وهي ترتع، فربما قطعت أميااًل وهو بالشبق، حتى إن األنث

على َهرها، ويرى أثر ستة أرجل، فمن ال يعرف ذلك يظن أن يف الدواب 

ماله ستة أرجل. والذكر من هذا النوع يطرد الذكور عن اإلناث، وربما قتل 

أحدهما صاحبه، وربما هلكا جميًعا. وإذا كان زمن هيجان الخنازير، طأطأت 

ها، وحركت أذناهبا، وتغيرت أصواهتا. وتضع الخنزيرة عشرين رُءوس

خنوًصا، وتحمل من نزوة واحدة، والذكر ينزو إذا تمت له ثمانية أشهر، 

واألنثى تضع إذا مضى لها ستة أشهر. ويف بعض البالد ينزو الخنزير إذا تمت 

و له أربعة أشهر، واألنثى تحمل جراءها وتربيها، إذا تمت لها ستة أشهر أ

سبعة. وإذا بلغت األنثى خمس عشرة سنة ال تلد. وهذا الجنس أنسل 
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الحيوان، والذكر أقوى الفحول على السفاد وأطولها مكثا فيه، يقال: إنه ليس 

لشيء من ذوات األنياب واألذناب، ما للخنزير من القوة يف نابه، حتى إنه 

من عظم يضرب بنابه صاحب السيف والرمح، فيقطع كل ما القى من جسده 

وعصب، وربما طال ناباه فيلتقيان فيموت عند ذلك جوًعا ألهنما يمنعانه من 

األكل. وهو متى عض كلًبا سقط شعر الكلب. وهو إذا كان وحشًيا ثم تأهل، 

ال يقبل التأديب. ويأكل الحيات أكاًل ذريًعا، وال يؤثر فيه سمومها، وهو أروغ 

من يف يومين، وهكذا تفعل من الثعلب، وإذا جاع ثالثة أيام ثم أكل س

النصارى بالخنازير يف الروم يجيعوهنا ثالثة أيام، ثم يطعموهنا يومين لتسمن. 

وإذا مرض أكل السرطان فيزول مرضه. وإذا ربط على حمار ربًطا محكًما، 

 ثم بال الحمار مات الخنزير.

وعن عجيب أمره: أنه إذا قلعت إحدى عينيه مات سريعا، وفيه من الشبه 

نسان أنه ليس له جلد يسلخ إال أن يقطع بما تحته من اللحم وروى باإل

البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي اهلل تعالى عنه أن النبي صلى 

ِذي َنْفِسي بَِيِدِه، َلُيوِشَكنَّ َأْن َينِْزَل فِيُكُم اْبُن َمْرَيَم »اهلل عليه وسلم قال:  َوالَّ

لِيَب، َوَيْقُتَل الِخنِْزيَر، َوَيَضَع الِجْزَيَة، َوَيِفيَض  َحَكًما ُمْقِسًطا، َفَيْكِسرَ  الصَّ

ُيْهلُِك فِي َزَمانِِه الِمَلَل ُكلََّها إِالَّ ». ويف رواية: «الَماُل َحتَّى اَل َيْقَبَلُه َأَحدُ 

اَل، َوَيْمُكُث فِي اأْلَْرِض َأْرَبِعيَن َسنًَة ُثمَّ يَ  جَّ ُك الدَّ
اُه اهلُل اإِلْساَلَم، َوُيْهلِ َتَوفَّ

يف كتاب  سننه ، وهذا الحديث رواه أبوداود يف آخر«َفُيَصل ي َعَلْيِه الُمْسلُِمونَ 
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المالحم مطواًل قال الخطابي: ويف قوله: )ويقتل الخنزير( دليل على وجوب 

قتل الخنازير، وبيان أن أعياهنا نجسة، وذلك أن عيسى عليه السالم إنما ينزل 

عة اإلسالم باقية وقوله: )ويضع الجزية( معناه أنه يضعها يف آخر الزمان وشري

عن النصارى واليهود وأهل الكتاب، ويحملهم على اإلسالم فال يقبل منهم 

 هغير دين الحق. فذلك معنى وضعها. ا

 حرام، بالنص، قال اهلل عز وجل:  حكمه:
َّ
 إَِلي

َ
﴿ُقْل اَل َأِجُد فِي َما ُأوِحي

ًما َعَلى َطاِعٍم  َيْطَعُمُه إاِلَّ َأْن َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدًما َمْسُفوًحا َأْو َلْحَم ِخنِْزيٍر َفإِنَُّه ُمَحرَّ

 [.335]األنعام:ِرْجُس﴾

صلى اهلل عليه  ِ ، َأنَُّه َسِمَع َرُسوَل اهلل ِ ْبِن َعْبِداهلل ( َعْن َجابِرِ 3573ويف مسلم )

َة:  َم َبْيَع الَخْمِر، َوالَمْيَتِة، إِ »وسلم َيُقوُل َعاَم اْلَفْتِح َوُهَو بَِمكَّ نَّ اهلَل َوَرُسوَلُه َحرَّ

، َأَرَأْيَت ُشُحوَم الَمْيَتِة، َفإِنَُّه ُيْطَلى  ِ ، َفِقيَل: َيا َرُسوَل اهلل«َواْلِخنِْزيِر، َواأْلَْصنَامِ 

ُفُن، َوُيْدَهُن بَِها اْلُجُلوُد، َوَيْسَتْصبُِح بَِها النَّاُس، َفَقاَل: ، «اَل، ُهَو َحَرامُ » بَِها السُّ

ُثمَّ َقاَل َرُسوُل اهلل
َم َعَلْيِهْم ُشُحوَمَها »ِعنَْد َذلَِك:  ِ  ا َحرَّ َقاَتَل اهلُل اْلَيُهوَد، إِنَّ اهلَل َلمَّ

 .«َأْجَمُلوُه، ُثمَّ َباُعوُه َفَأَكُلوا َثَمنَهُ 

َم »: َقاَل  ِ ( َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرُسوَل اهلل7375ويف أبي داود ) إِنَّ اهلَل َحرَّ

َم اْلِخنِْزيَر َوَثَمنَهُ  َم الَمْيَتَة َوَثَمَنَها، َوَحرَّ  .«الَخْمَر َوَثَمنََها، َوَحرَّ
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 (:7/73) المحلى بن حزم يف قال أبومحمد

ٍء مَِن اْلِخنِْزيِر، اَل َلْحِمِه، َواَل َشْحِمِه، َواَل ِجْلِدِه، َواَل 
ْ
اَل َيِحلُّ َأْكُل َشي

ِه، َواَل َعْظِمِه، َواَل َرْأِسِه، َواَل َعَصبِ  ِه، َواَل ُغْضُروفِِه، َواَل َحْشَوتِِه، َواَل ُمخ 

ِغيُر َواْلَكبِيُر َسَواُء  -َأْطَرافِِه، َواَل َلَبنِِه، َواَل َشْعِرِه  َكُر َواأْلُْنَثى َوالصَّ َواَل  -الذَّ

ْنتَِفاُع بَِشْعِرِه اَل فِي َخَرٍز، وَ 
ِ
 هاَل فِي َغْيِرِه. اَيِحلُّ اال

 (:7/75وقال )

ا اْلِخنِْزيُر َفإِنَّ اهلَل َتَعاَلى َقاَل:  ﴿َأْو َلْحَم ِخنِْزيٍر َفإِنَُّه ِرْجُس َأْو َوَأمَّ

تِي َنَزَل بَِها اْلُقْرآُن َراِجُع إَلى  [،335]األنعام: فِْسًقا﴾ ِميُر فِي ُلَغِة اْلَعَرِب الَّ َوالضَّ

ُه ِرْجُس َأْقَرِب َمْذُكوٍر إلَ  ْيِه َفَصحَّ بِاْلُقْرآِن َأنَّ اْلِخنِْزيَر بَِعْينِِه ِرْجُس َفُهَو ُكلُّ

ُه َحَراُم اَل  ْجُس َحَراُم َواِجُب اْجتِنَاُبُه َفاْلِخنِْزيُر ُكلُّ ْجِس ِرْجُس، َوالر  َوَبْعُض الر 

لنَّصُّ مَِن اْلِجْلِد إَذا ُدبَِغ َفَحلَّ َيْخُرُج مِْن َذلَِك َشْعُرُه َواَل َغْيُرُه َحاَشا َما َأْخَرَجُه ا

 اْستِْعَماُلُه.

ينَا مِْن َطِريِق ُمْسلٍِم َنا ُقَتْيَبةُ  َعِن اْبِن  -ْبُن َسِعيٍد َنا َلْيُث ُهَو اْبُن َسْعٍد  َوُرو 

صلى  ِ اهللْبِن الُمَسي ِب َأنَُّه َسِمَع َأَبا ُهَرْيَرَة َيُقوُل: َقاَل َرُسوُل  ِشَهاٍب َعْن َسِعيدِ 

َوَالَِّذي َنْفِسي بَِيِدِه َلُيوِشَكنَّ َأْن َينِْزَل فِيُكُم اْبُن َمْرَيَم َحَكًما »اهلل عليه وسلم: 

لِيَب َوَيْقُتَل اْلِخنِْزيَر َوَيَضَع اْلِجْزَيَة َوَيِفيَض الَماُل َحتَّى اَل  ُمْقِسًطا َفَيْكِسَر الصَّ

 ...«َيْقَبَلُه َأَحدُ 
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َب َقْتَل ِعيَسى َفَصحَّ َأنَّ ا َّ َصوَّ

اَلُم  -لنَّبِي لِْلَخنَاِزيِر َوَأْخَبَر َأنَُّه  -َعَلْيِه السَّ

ْساَلِم َينِْزُل َوبِِه َيْحُكُم، َوَقْد َصحَّ َأنَُّه  اَلُم  -بُِحْكِم اإْلِ َنَهى َعْن  -َعَلْيِه السَّ

ءٍ 
ْ
َكاُة َتْعَمُل فِي َشي َعَلْيِه  -مَِن اْلِخنِْزيِر َلَما َأَباَح  إَضاَعِة الَماِل َفَلْو َكاَنِت الذَّ

اَلُم  ُم َعَلى ُكل  َحاٍل. ا -السَّ ُه َمْيَتُة ُمَحرَّ  هَقْتَلُه َفُيَضي ُع، َفَصحَّ َأنَُّه ُكلَّ

وذكر الناَم العلة يف تحريمه أنه من ذوات الناب وقوله: )مكاوح من 

 كاوحه إذا قاتله(.

 الكالب:

 ص والعام من الناس.هو حيوان معروف عند الخا

 (:3/775) حياة الحيوان قال الدميري يف

الكلب: حيوان معروف، وربما وصف به فقيل للرجل كلب وللمرأة 

كلبة، والجمع أكلب وكالب وكليب، مثل أعبد وعباد وعبيد وهو جمع 

عزيز. واألكالب جمع أكلب قال ابن سيده: وقد قالوا يف جمع كلب كالبات. 

 قال الشاعر:

اسِ  َأَحبُّ   َكْلٍب فِـي َكاَلَبـاِت النَـّ

 

ـــاسِ   ـــُب ُأم  َعبَّ ـــا َكْل َّ َنْهًج
ـــي  إَِل
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بن  بن كعب بن مرة وكالب اسم رجل من أجداد النبي وهو كالب

بن  بن مدركة بن خزيمة بن كنانة بن النضر بن مالك بن فهر بن غالب لؤي

 بن عدنان. بن معد بن نزار بن مضر الياس

مصدر، الذي هو يف معنى المكالبة، نحو كالبت وكالب إما منقول من ال

العدو مكالبة وكالًبا، وإما جمع كلب، وسموه بذلك طلًبا للكثرة كما سموا 

 سباع، وأنمار.

قيل ألبي الدقيش األعرابي: لم تسمون أبناءكم بشر األسماء نحو كلب 

وذئب؟. وعبيدكم بأحسنها نحو مرزو  ورباح؟ فقال: إنما نسمي أبناءنا 

ائنا وعبيدنا ألنفسنا. وكأهنم قصدوا بذلك التفاؤل بمكالبة العدد وقهره، ألعد

 والكلبة أنثى الكالب، وجمعها كلبات وال تكسر.

والكلب حيوان شديد الرياضة كثير الوفاء، وهو ال سبع وال هبيمة، حتى 

كأنه من الخلق المركب ألنه لو تم له طباع السبعية ما ألف الناس، ولو تم له 

لبهيمية ما أكل لحم الحيوان، لكن يف الحديث إطال  البهيمة عليه. طباع ا

َبْينََما اْمَرَأُة َتْمِشي بَِفاَلٍة مَِن »روى مسلم أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال: 

اأْلَْرِض، اْشَتدَّ َعَلْيَها اْلَعَطُش، َفنََزَلْت بِْئًرا َفَشِرَبْت ُثمَّ َصِعَدْت، َفَوَجَدْت َكْلًبا 

ِذي َبَلَغ بِي، ُثمَّ يَ  َن اْلَعَطِش، َفَقاَلْت: َلَقْد َبَلَغ بَِهَذا اْلَكْلِب مِْثُل الَّ
ْأُكُل الثََّرى مِ

َها َوَأْمَسَكْتُه بِِفيَها، ُثمَّ َصِعَدْت َفَسَقْتُه، َفَشَكَر اهلُل َلَها  َنَزَلِت اْلبِْئَر َفَمأَلَْت ُخفَّ
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َنَعْم فِي ُكل  »سول اهلل أو لنا يف البهائم أجر؟ قال: ، قالوا: يا ر«َذلَِك، َوَغَفَر َلَها

 .«َكبٍِد َرْطَبٍة َأْجرُ 

وهو نوعان: أهلي وسلوقي نسبة إلى سلو ، وهي مدينة باليمن تنسب 

إليها الكالب السلوقية، وكال النوعين يف الطبع سواء، ويف طبعه االحتالم، 

يقل عن ذلك وتضع جراها وتحيض إناثه وتحمل األنثى ستين يوًما، ومنها ما 

عمًيا، فال تفتح عيوهنا إال بعد اثني عشر يوًما، والذكور هتيج قبل اإلناث وهي 

تنزو إذا كمل لها سنة، وربما تسفد قبل ذلك، وإذا سفد الكلبة كالب مختلفة 

األلوان أدت إلى كل كلب شبهه. ويف الكلب من اقتفاء األثر، وشم الرائحة ما 

انات، والجيفة أحب إليه من اللحم الغريض. ويأكل ليس لغيره من الحيو

العذرة ويرجع يف قيئه، وبينه وبين الضبع عداوة شديدة وذلك أنه إذا كان يف 

مكان عال أو موضع مرتفع، ووطئت الضبع َله يف القمر رمى بنفسه عليها 

مخذوال، فتأخذه فتأكله، وإذا دهن كلب بشحمها جن واختلط، وإذا حمل 

ن ضبع لم تنبح عليه الكالب، ومن طبعه أن يحرس ربه ويحمي اإلنسان لسا

حرمه شاهًدا وغائًبا، ذاكًرا وغافاًل، نائًما ويقظان، وهو أيقظ الحيوان عينًا يف 

وقت حاجته إلى النوم، وإنما غالب نومه هناًرا عند االستغناء عن الحراسة، 

جفان عينيه وهو يف نومه أسمع من فرس، وأحذر من عقعق، وإذا نام كسر أ

وال يطبقها، وذلك لخفة نومه، وسبب خفته أن دماغه بارد بالنسبة إلى دماغ 

اإلنسان، ومن عجيب طباعه أنه يكرم الجلة من الناس وأهل الوجاهة، وال 
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ينبح أحًدا منهم، وربما حاد عن طريقه وينبح األسود من الناس والدنس 

 الثياب والضعيف الحال.

ضي والتودد والتألف، بحيث إذا دعي بعد ومن طباعه البصبصة والرت

الضرب والطرد رجع، وإذا العبه ربه عضه العض الذي ال يؤلم، وأضراسه 

لو أنشبها يف الحجر لنشبت، ويقبل التأديب والتلقين والتعليم، حتى لو 

وضعت على رأسه مسرجة وطرح له مأكول لم يلتفت إليه ما دام على تلك 

عن رأسه وثب إلى مأكوله، وتعرض له أمراض الحالة، فإذا أخذت المسرجة 

سوداوية يف زمن مخصوص، ويعرض له الكلب بفتح الالم وهو داء يشبه 

الجنون، وعالمة ذلك أن تحمر عيناه وتعلوهما غشاوة، وتسرتخي أذناه، 

ويندلع لسانه ويكثر لعابه، وسيالن أنفه، ويطأطد رأسه وينحدب َهره، 

ال يدخل ذنبه بين رجليه ويمشي خائًفا ويتعوج صلبه إلى جانب، وال يز

مغموًما كأنه سكران، ويجوع فال يأكل، ويعطش فال يشرب، وربما رأى الماء 

فيفزع منه، وربما يموت منه خوًفا، وإذا الح له شبح حمل عليه من غير نبح، 

والكالب هترب منه، فإن دنا منها غفلة، بصبصت له وخضعت، وخشعت بين 

الكلب إنساًنا عرض له أمراض رديئة، منها أن يمتنع من يديه، فإذا عقر هذا 

شرب الماء حتى يهلك عطًشا، وال يزال يستقي حتى إذا سقي الماء لم 

يشربه، فإذا استحكمت هذه العلة به، فقعد للبول خرج منه شيء على هيئة 

 الكالب الصغار.
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الموجز يف الطب: الَكلُِب حالة كالجذام تعرض للكلب  قال صاحب

ئب وابن آوى وابن عرس والثعلب، ثم ذكر غالب ما تقدم، وقال غيره: والذ

الكلب جنون يصيب الكالب فتموت وتقتل كل شيء عضته إال اإلنسان، فإنه 

قد يعالج فيسلم. قال: وداء الكلب يعرض للحمار ويقع يف اإلبل أيًضا، 

: كلب فيقال: كلبت اإلبل تكلب كلًبا وأكلب القوم إذا وقع يف إبلهم. ويقال

 الكلب واستكلب، إذا ضرى، وتعود أكل الناس انتهى...

وأما السلوقي فمن طباعه أنه إذا عاين الظباء قريبة منه أو بعيدة عرف 

المقبل من المدبر، ومشي الذكر من مشي األنثى، ويعرف الميت من الناس 

والمتماوت، حتى إن الروم ال تدفن ميًتا حتى تعرضه على الكالب، فيظهر 

من شمها إياه عالمة تستدل هبا على حياته أو موته، ويقال: إن هذا ال لهم 

ا،  يوجد إال يف نوع منها يقال له القلطي، وهو صغير الجرم قصير القوائم جدًّ

ويسمى الصيني. وإناث السلوقي أسرع تعلًما من الذكور، والفهد بالعكس 

 هكما تقدم، والسود من الكالب أقل صربًا من غيرها. ا

 حرام؛ ألمور: :حكمه

 لكونه من ذوات الناب. -3

 ولكون النبي أمر بقتله. -9
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ِل، َقاَل: َأَمَر َرُسوُل اهلل977ففي مسلم ) اَلِب، ُثمَّ  ِ ( َعِن اْبِن الُمَغفَّ
بَِقْتِل اْلكِ

ْيِد َوَكْلِب اْلَغنَِم، «َما َباُلُهْم َوَباُل اْلِكاَلِب؟»َقاَل:  ي َكْلِب الصَّ
َص فِ  ُثمَّ َرخَّ

ُروُه الثَّامِنََة فِي »َوَقاَل:  اٍت، َوَعف  َناِء َفاْغِسُلوُه َسْبَع َمرَّ
إَِذا َوَلَغ اْلَكْلُب فِي اإْلِ

 .«التَُّراِب 

َأَمَر بَِقْتِل اْلِكاَلِب، ويف لفظ: َقاَل:  ِ ( َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ َرُسوَل اهلل3537وفيه )

ْلكِاَلِب، َفَننَْبِعُث فِي الَمِدينَِة َوَأْطَرافَِها َفاَل َنَدُع َكْلًبا َيْأُمُر بَِقْتِل ا ِ َكاَن َرُسوُل اهلل

ِة مِْن َأْهِل اْلَباِدَيِة َيْتَبُعَها.  إاِلَّ َقَتْلنَاُه، َحتَّى إِنَّا َلنَْقُتُل َكْلَب الُمَريَّ

إِالَّ َكْلَب َصْيٍد، َأَمَر بَِقْتِل اْلِكاَلِب،   ِ ( َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ َرُسوَل اهلل3533وفيه)

ْبِن ُعَمَر: إِنَّ َأَبا ُهَرْيَرَة َيُقوُل: َأْو َكْلَب َزْرٍع، 
ِ
َأْو َكْلَب َغَنٍم، َأْو َماِشَيٍة، َفِقيَل ال

َبِي ُهَرْيَرَة َزْرًعا.
ِ
 َفَقاَل اْبُن ُعَمَر: إِنَّ أل

بَِقْتِل اْلِكاَلِب،   ِ ُل اهلل، َيُقوُل: َأَمَرَنا َرُسو ِ ْبِن َعْبِداهلل ( وعن َجابِرِ 3539وفيه )

 َعْن َقْتلَِها، َوَقاَل: 
ُّ
َحتَّى إِنَّ الَمْرَأَة َتْقَدُم مَِن اْلَباِدَيِة بَِكْلبَِها َفنَْقُتُلُه، ُثمَّ َنَهى النَّبِي

 .«َعَلْيُكْم بِاأْلَْسَوِد اْلَبِهيِم ِذي النُّْقَطَتْيِن، َفإِنَُّه َشْيَطانُ »

 واد.والبهيم هو الخالص الس

، َأْخَبَرنِي َسالِمُ 9977ويف صحيح مسلم) ْهِري  ، َعِن اْبِن ِ ْبُن َعْبِداهلل ( َعِن الزُّ

اْقُتُلوا الَحيَّاِت »َيْأُمُر بَِقْتِل اْلِكاَلِب َيُقوُل:  ِ ُعَمَر، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهلل
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ْفَيَتْيِن َواأْلَْبَتَر، َفإِ  نَُّهَما َيْلَتِمَساِن اْلَبَصَر، َوَيْسَتْسِقَطاِن َواْلكِاَلَب، َواْقُتُلوا َذا الطُّ

ْيِهَما، َواهلُل َأْعَلُم. َقاَل َسالُِم: َقاَل  «الَحَباَلى ْن ُسمَّ
: َوُنَرى َذلَِك مِ ْهِريُّ َقاَل الزُّ

ا ُأَطاِرُد َحيًَّة َيْوًما، ْبُن ُعَمَر: َفَلبِْثُت اَل َأْتُرُك َحيًَّة َأَراَها إِالَّ َقَتْلُتَها، َفَبْينَا َأنَ   ِ َعْبُداهلل

ْبُن اْلَخطَّاِب، َأْو َأُبوُلَباَبَة، َوَأَنا ُأَطاِرُدَها، َفَقاَل:  مِْن َذَواِت اْلُبُيوِت، َمرَّ بِي َزْيدُ 

، َقاَل: إِنَّ َرُسوَل اهلل ِ َفُقْلُت: إِنَّ َرُسوَل اهلل ِ َمْهاًل، َيا َعْبَداهلل ِهنَّ
 َقْد َنَهى  ِ َأَمَر بَِقْتلِ

 َعْن َذَواِت اْلُبُيوِت.

َمِن »صلى اهلل عليه وسلم َقاَل:  ِ ( َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة، َعْن َرُسوِل اهلل3535وفيه )

اْقَتنَى َكْلًبا، َلْيَس بَِكْلِب َصْيٍد، َواَل َماِشَيٍة، َواَل َأْرٍض، َفإِنَُّه َينُْقُص مِْن َأْجِرِه 

 .«ِقيَراَطاِن ُكلَّ َيْومٍ 

صلى اهلل عليه وسلم:  ِ ( َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل3533ففي مسلم)

 .«َمِن اْقَتنَى َكْلًبا إِالَّ َكْلَب َماِشَيٍة، َأْو َضاٍر، َنَقَص مِْن َعَملِِه ُكلَّ َيْوٍم ِقيَراَطانِ »

(: َأْجَمَع اْلُعَلَماُء َعَلى َقْتِل الَكْلِب 975/ 37) شرح مسلم قال النووي يف

الَكلِِب والَكْلِب الَعُقوِر، واختلفوا يف قتل ما ال َضَرَر فِيِه، َفَقاَل إَِماُم اْلَحَرَمْيِن 

 َعْن َقْتلَِها إِالَّ 
َ
َها ُثمَّ ُنِسَخ َذلَِك َوُنِهي َها ُكل 

اًل بَِقْتلِ ُّ َأوَّ
مِْن َأْصَحابَِنا: َأَمَر النَّبِي

تِي اَل اأْلَْسَوَد اْلَبِهيَم ُثمَّ اْسَتَقرَّ ال ْرُع َعَلى النَّْهِي َعْن َقْتِل َجِميِع اْلكِاَلِب الَّ شَّ

ِل َوَقاَل  َضَرَر فِيَها َسَواُء اأْلَْسَوُد َوَغْيُرُه َوَيْسَتِدلُّ لما ذكره بحديث بن الُمَغفَّ

ْلكِاَلِب اْلَقاِضي ِعَياُض َذَهَب َكثِيُر مَِن اْلُعَلَماِء إَِلى اأْلَْخِذ بِاْلَحِديِث فِي َقْتِل ا
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ْيِد َوَغْيِرِه َقاَل َوَهَذا َمْذَهُب َمالٍِك َوَأْصَحابِِه َقاَل  ْن َكْلِب الصَّ
إاِلَّ َما اْسَتْثَنى مِ

ِل فِي  َن اْلُعُموِم اأْلَوَّ
ْيِد َوَنْحُوُه َمنُْسوُخ مِ َواْخَتَلَف اْلَقاِئُلوَن بَِهَذا َهْل َكْلُب الصَّ

ا فِي اْلَجِميِع َأْم َكاَن َمْخُصوًصا بَِما اْلُحْكِم بَِقْتِل اْلكِاَلِب وَ  َأنَّ اْلَقْتَل َكاَن َعامًّ

ِسَوى َذلَِك َقاَل َوَذَهَب آخرون إلى جواز اتخاذ جميعها اْلَبِهيَم َقاَل اْلَقاِضي 

ا َعِن اْقتَِناِء َجِميِعَها َوَأَمَر بَِقْتلِ  اًل َكاَن َنْهًيا َعامًّ َ َأوَّ
َجِميِعَها ُثمَّ  َوِعنِْدي َأنَّ النَّْهي

ْقتِنَاَء فِي َجِميِعَها إاِلَّ َكْلَب َصْيٍد َأْو 
ِ
َنَهى َعْن َقْتلَِها َما ِسَوى اأْلَْسَوِد َوَمنََع اال

بن  َزْرٍع َأْو َماِشَيٍة َوَهَذا الَِّذي َقاَلُه اْلَقاِضي هو َاهر األحاديث ويكون حديث

ِل َمْخُصوًصا بَِما ِسَوى اأْلَْسوَ  َنَُّه َعاِم َفُيَخصُّ مِنُْه اأْلَْسَوُد بِاْلَحِديِث الُمَغفَّ
ِ
ِد أل

ا اْقتِنَاُء اْلكِاَلِب َفَمْذَهُبنَا َأنَُّه َيْحُرُم اْقتَِناُء اْلَكْلِب بَِغْيِر َحاَجٍة َوَيُجوُز  اآْلَخِر َوَأمَّ

ْرِع َولِلَماِشَيِة َوَهْل َيُجوُز لِِحْفظِ  ْيِد َولِلزَّ نَاُؤُه لِلصَّ
ُروِب َوَنْحِوَها  اْقتِ وِر َوالدُّ الدُّ

َحُة بِالنَّْهِي إاِلَّ لَِزْرٍع  فِيِه َوْجَهاِن َأَحُدُهَما اَل َيُجوُز لَِظَواِهِر اأْلََحاِديِث َفإِنََّها ُمَصر 

ِة الَمفْ  َها َيُجوُز ِقَياًسا َعَلى الثَّاَلَثِة َعَماًل بِاْلِعلَّ ُهوَمِة مَِن َأْو َصْيٍد َأْو َماِشَيٍة َوَأَصحُّ

ْرِع َأِو  ْيِد َأِو الزَّ َناُء اْلَجْرِو َوَتْربَِيُتُه لِلصَّ
 اْلَحاَجُة َوَهْل َيُجوُز اْقتِ

َ
اأْلََحاِديِث َوِهي

ُهَما َجَواُزُه. انتهى َْصَحابِنَا َأَصحُّ
ِ
 الَماِشَيِة فِيِه َوْجَهاِن أل

رو ولكونه من الخبائث، فإن جربيل لم يدخل بيت النبي وفيه ج -7

ْبَن َعبَّاٍس، َقاَل: َأْخَبَرْتنِي َمْيُموَنُة،   ِ ( عن َعْبِداهلل9375كلب.ففي صحيح مسلم)

، َلَقِد اْسَتنَْكْرُت  ِ َأْصَبَح َيْوًما َواِجًما، َفَقاَلْت َمْيُموَنُة: َيا َرُسوَل اهلل ِ َأنَّ َرُسوَل اهلل
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إِنَّ ِجْبِريَل َكاَن » عليه وسلم: صلى اهلل  ِ َهْيَئَتَك ُمنُْذ اْلَيْوِم، َقاَل َرُسوُل اهلل

 َما َأْخَلَفنِي
ِ
ْيَلَة َفَلْم َيْلَقنِي، َأَم َواهلل  ِ ، َقاَل: َفَظلَّ َرُسوُل اهلل«َوَعَدنِي َأْن َيْلَقانِي اللَّ

بِِه َيْوَمُه َذلَِك َعَلى َذلَِك، ُثمَّ َوَقَع فِي َنْفِسِه ِجْرُو َكْلٍب َتْحَت ُفْسَطاٍط َلنَا، َفَأَمَر 

ا َأْمَسى َلِقَيُه ِجْبِريُل، َفَقاَل َلُه:  َقْد »َفُأْخِرَج، ُثمَّ َأَخَذ بَِيِدِه َماًء َفنََضَح َمَكاَنُه، َفَلمَّ

َأَجْل، َوَلِكنَّا اَل َنْدُخُل َبْيًتا فِيِه َكْلُب »، َقاَل: «ُكنَْت َوَعْدَتنِي َأْن َتْلَقانِي اْلَباِرَحةَ 

َيْوَمِئٍذ َفَأَمَر بَِقْتِل اْلِكاَلِب، َحتَّى إِنَُّه َيْأُمُر بَِقْتِل   ِ َح َرُسوُل اهلل، َفَأْصبَ «َواَل ُصوَرةُ 

ِغيِر، َوَيْتُرُك َكْلَب اْلَحاِئِط اْلَكبِيِر.  َكْلِب اْلَحاِئِط الصَّ

اَل َتْصَحُب الَماَلِئَكُة ُرْفَقًة فِيَها َكْلُب »وعن أبي هريرة، أن رسول اهلل قال: 

 (.9337أخرجه مسلم ) «ُس َواَل َجرَ 

َقْوُلُه صلى اهلل عليه وسلم: )اَل  (:73/ 33) شرح مسلم قال النووي يف

َتْدُخُل المالئكة بيتًا فيه كلب والصورة( َقاَل اْلُعَلَماُء: َسَبُب اْمتَِناِعِهْم مِْن 

َتَعاَلى َوَبْعُضَها   ِ ِق اهللَبْيٍت فِيِه ُصوَرُة َكْوُنَها َمْعِصَيًة َفاِحَشًة َوفِيَها ُمَضاَهاُة لَِخلْ 

َتَعاَلى َوَسَبُب اْمتِنَاِعِهْم مِْن َبْيٍت فِيِه َكْلُب لَِكْثَرِة  ِ فِي ُصوَرِة َما ُيْعَبُد مِْن ُدوِن اهلل

ى َشْيَطاًنا َكَما َجاَء بِِه اْلَحِديُث َوالَماَلِئَكُة  َنَّ َبْعَضَها ُيَسمَّ
ِ
َأْكلِِه النََّجاَساِت َوأل

َنََّها ِضدُّ ا
ِ
اِئَحَة اْلَقبِيَحَة َوأل يِن َولُِقْبِح َراِئَحِة اْلَكْلِب َوالَماَلِئَكُة َتْكَرُه الرَّ

َياطِ لشَّ

ِ َعِن ات َخاِذَها َفُعوِقَب ُمتَِّخُذَها بِِحْرَمانِِه ُدُخوَل الَماَلِئَكِة َبْيَتُه َوَصاَلَتَها فِيِه 
َمنِْهي

َها َعَلْيِه َوفِي َبْيتِِه ودفعها أذى للشيطان وأما هؤالء َواْستِْغَفاَرَها َلُه َوَتْبِريكَ 
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المالئكة لذين اليدخلون َبْيًتا فِيِه َكْلُب َأْو ُصوَرُة َفُهْم َماَلِئَكُة يطوفون 

ا اْلَحَفَظُة َفَيْدُخُلوَن فِي ُكلَّ بيت  ْستِْغَفاِر َوَأمَّ
ِ
بالرحمة َوالتَّْبِريِك َواال

َنَُّهْم َمْأُموُروَن باحصاء أعمالهم وكتابتها واليفارقون َبنِي آَدَم فِ 
ِ
ي ُكل  َحاٍل أل

ا َيْحُرُم اْقتَِناُؤُه  يِه َكْلُب َأْو ُصوَرُة مِمَّ
قال الخطابى وانما التدخل الَماَلِئَكُة َبْيًتا فِ

ْرعِ  ْيِد َوالزَّ ْن َكْلِب الصَّ
ا َما َلْيَس بِِحَراٍم مِ َوِر َفَأمَّ اَلِب َوالصُّ

َوالَماِشَيِة  مَِن اْلكِ

تِي ُتْمَتَهُن فِي اْلبَِساِط َواْلِوَساَدِة َوَغْيِرِهَما َفاَل َيْمَتنُِع ُدُخوُل  وَرِة الَّ َوالصُّ

َهُر َأنَُّه َعاِم فِي  َْ ُّ َواأْلَ
الَماَلِئَكِة بَِسَببِِه َوَأَشاَر اْلَقاِضي إَِلى َنْحِو َما َقاَلُه اْلَخطَّابِي

َنَّ ُكل  َكْلٍب َوُكل  
ِ
ْطاَلِ  اأْلََحاِديِث َوأل ُصوَرٍة َوَأنَُّهْم َيْمَتنُِعوَن مَِن اْلَجِميِع إِلِ

اِهُر َفإِنَُّه َلْم  ََ ِريِر َكاَن َلُه فِيِه ُعْذُر    َتْحَت السَّ
ِذي َكاَن فِي َبْيِت النَّبِي اْلِجْرَو الَّ

اْلَبْيِت َوَعلََّل بِاْلِجْرِو َفَلْو َكاَن العذر  َيْعَلْم بِِه َوَمَع َهَذا اْمَتنََع ِجْبِريُل مِْن ُدُخولِ 

 ىف وجود الصورة والكلب اليمنعهم َلْم َيْمَتنِْع ِجْبِريُل َواهلُل َأْعَلُم. انتهى

 مثل السوء لعلماء السوء:

وضرب اهلل به مثل السوء للعلماء المنحرفين عن الهدى قال تعالى: 

ِذي آتَ  ْيَطاُن َفَكاَن مَِن ﴿َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ الَّ ْيَناُه آَياتَِنا َفاْنَسَلَخ مِنَْها َفَأْتَبَعُه الشَّ

َبَع َهَواُه َفَمَثُلُه  اْلَغاِويَن * َوَلْو ِشْئنَا َلَرَفْعنَاُه بَِها َوَلِكنَُّه َأْخَلَد إَِلى اأْلَْرِض َواتَّ

ِذيَن َكَمَثِل اْلَكْلِب إِْن َتْحِمْل َعَلْيِه َيْلَهْث َأْو َتْتُركْ  ُه َيْلَهْث َذلَِك َمَثُل اْلَقْوِم الَّ

ُبوا  ِذيَن َكذَّ ُروَن * َساَء َمَثاًل اْلَقْوُم الَّ ُهْم َيَتَفكَّ ُبوا بِآَياتِنَا َفاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعلَّ َكذَّ
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ْضلِْل َفُأوَلِئَك بِآَياتِنَا َوَأْنُفَسُهْم َكاُنوا َيْظلُِموَن * َمْن َيْهِد اهلُل َفُهَو الُمْهَتِدي َوَمْن يُ 

 [.337-335]األعراف:ُهُم اْلَخاِسُروَن﴾

 (:9/972) إعالم الموقعين قال ابن القيم يف

َمُه اْلِعلَم الَِّذي َمنََعُه َغْيَرُه، َفَتَرَك اْلَعَمَل بِِه،  َفَشبََّه ُسْبَحاَنُه َمْن آَتاُه ِكَتاَبُه َوَعلَّ

َبَع َهَواُه َوآَثَر َسَخَط اهلل َعَلى ِرَضاُه، َوُدْنَياُه َعَلى آِخَرتِِه، َوالَمْخُلوَ  َعَلى  ِ َواتَّ

َها  ْن َأْخَبِث اْلَحَيَواَناِت، َوَأْوَضِعَها َقْدًرا، َوَأَخس 
اْلَخالِِق؛ بِاْلَكْلِب الَِّذي ُهَو مِ

َها َوِحْرًصا، َومِْن حِ  َها َشرُّ ى َبْطنُُه، َوَأَشدُّ ُتُه اَل َتَتَعدَّ ْرِصِه َأنَُّه اَل َنْفًسا، َوِهمَّ

ُم َوَيْسَتْرِوُح ِحْرًصا َوَشَرًها، َواَل َيَزاُل َيُشمُّ  َيْمِشي إالَّ َوَخْطُمُه فِي اأْلَْرِض َيَتَشمَّ

ُه مِْن َفَرَط  ُدُبَرُه ُدوَن َساِئِر َأْجَزاِئِه، َوإَِذا َرَمْيت إَلْيِه بَِحَجٍر َرَجَع إَلْيِه لَِيَعضَّ

َناَيا،  َنْهَمتِِه، َوُهَو مِنْ  َأْمَهِن اْلَحَيَواَناِت، َوَأْحَملَِها لِْلَهَواِن، َوَأْرَضاَها بِالدَّ

، َواْلُعْذَرُة َأَحبُّ إَلْيِه مَِن  َن اللَّْحِم الطَِّري 
َحُة َأَحبُّ إَلْيِه مِ َواْلِجَيُف اْلَقِذَرُة الُمَرو 

ِفَر بَِمْيَتٍة َتْكِفي مِاَئَة َكلْ  ََ ٍب َلْم َيَدْع َكْلًبا َواِحًدا َيَتنَاَوُل مِنَْها َشْيًئا اْلَحْلَوى، َوإَِذا 

إالَّ َهرَّ َعَلْيِه َوَقَهَرُه لِِحْرِصِه َوُبْخلِِه َوَشَرِهِه، َومِْن َعِجيِب َأْمِرِه َوِحْرِصِه َأنَُّه إَذا 

ٍة َنَبَحُه َوَحَمَل  ٍة َوِثَياٍب َدنِيٍَّة َوَحاٍل َزِريَّ ُر  َرَأى َذا َهْيَئٍة َرثَّ َعَلْيِه، َكَأنَُّه َيَتَصوَّ

ُمَشاَرَكَتُه َلُه َوُمَناَزَعَتُه فِي َقْوَلتِِه، َوإَِذا َرَأى َذا َهْيَئٍة َحَسنٍَة َوِثَياٍب َجِميَلٍة َوِرَياَسٍة 

 َوَضَع َلُه َخْطَمُه بِاأْلَْرِض، َوَخَضَع َلُه، َوَلْم َيْرَفْع إَلْيِه َرْأَسُه.
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ْنَيا َوَعاِجَلَها َعَلى اهلل َوفِي َتْشبِيِه َمنْ  اِر اآْلِخَرِة َمَع ُوُفوِر ِعْلِمِه   ِ آَثَر الدُّ َوالدَّ

ِذي َحاُلُه َما َذَكَرُه اهلُل مَِن  بِاْلَكْلِب فِي َحاِل َلَهثِِه ِسِر َبِديُع، َوُهَو َأنَّ َهَذا الَّ

َباِعِه َهَواُه إنََّما َكاَن لِ  ْنِقَطاِع َقْلبِِه اْنِساَلِخِه مِْن آَياتِِه َوات 
ِ
ْنَيا ال ِة َلَهِفِه َعَلى الدُّ ِشدَّ

اِر اآْلِخَرِة َفُهَو َشِديُد اللَهِف َعَلْيَها، َوَلَهُفُه َنظِيُر َلَهِف اْلَكْلِب  ِ َعِن اهلل َوالدَّ

اِئِم فِي َحاِل إْزَعاِجِه َوَتْرِكِه، َواللَهُف َواللَهُث َشِقيَقاِن َوَأَخَواِن فِي اللَّ  ْفِظ الدَّ

َوالَمْعنَى، َقاَل اْبُن ُجَرْيٍج: اْلَكْلُب ُمنَْقطُِع اْلُفَؤاِد، اَل ُفَؤاَد َلُه، إْن َتْحِمْل َعَلْيِه 

ِذي َيْتُرُك اْلُهَدى، اَل ُفَؤاَد َلُه، إنََّما ُفَؤاُدُه  َيْلَهْث َأْو َتْتُرْكُه َيْلَهْث، َفُهَو َمَثُل الَّ

ْبِر َوَتْرِك ُمنَْقطُِع؛ ُقْلت: ُمَراُدُه بِ  اْنِقَطاِع ُفَؤاِدِه َأنَُّه َلْيَس َلُه ُفَؤاُد َيْحِمُلُه َعَلى الصَّ

ْبِر ِ اللَهِث؛ َوَهَكَذا الَِّذي اْنَسَلَخ مِْن آَياِت اهلل ، َلْم َيْبَق َمَعُه ُفَؤاُد َيْحِمُلُه َعَلى الصَّ

ْنَيا َوَتْرِك اللَهِف َعَلْيَها، َفَهَذا َيْلَهُف  ِة َصْبِرِه َعنَْها، َعِن الدُّ ْنَيا مِْن ِقلَّ َعَلى الدُّ

ِة َصْبِرِه َعِن الَماِء، َفاْلَكْلُب مِْن َأَقل  اْلَحَيَواَناِت َصْبًرا َعِن  َوَهَذا َيْلَهُث مِْن ِقلَّ

الَماِء، َوإَِذا َعطَِش َأَكَل الثََّرى مَِن اْلَعَطِش، َوإِْن َكاَن فِيِه َصْبُر َعَلى اْلُجوِع؛ 

َلى ُكل  َحاٍل َفُهَو مِْن َأَشد  اْلَحَيَواَناِت َلَهًثا، َيْلَهُث َقاِئًما َوَقاِعًدا َوَماِشًيا َوعَ 

ِة ِحْرِصِه؛ َفَحَراَرُة اْلِحْرِص فِي َكبِِدِه ُتوِجُب َلُه َدَواَم  َوَواِقًفا، َوَذلَِك لِِشدَّ

ُة اْلِحْرِص َوَحَرارَ  ْهَوِة فِي َقْلبِِه ُتوِجُب َلُه َدَواَم اللَهِث، َفَهَكَذا ُمْشبُِهُه ِشدَّ ُة الشَّ

اللَهِف، َفإِْن َحَمْلت َعَلْيِه الَمْوِعَظَة َوالنَِّصيَحَة َفُهَو َيْلَهُف، َوإِْن َتَرْكَتُه َوَلْم َتِعْظُه 

 اْلِكَتاَب َوَلْم َيْعَمْل بِ 
َ
ِذي ُأوتِي  ِه.َفُهَو َيْلَهُف، َقاَل ُمَجاِهُد: َوَذلَِك َمَثُل الَّ
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َوَقاَل اْبُن َعبَّاٍس: إْن َتْحِمْل َعَلْيِه اْلِحْكَمَة َلْم َيْحِمْلَها، َوإِْن َتَرْكَتُه َلْم َيْهَتِد 

إَلى َخْيٍر، َكاْلَكْلِب إْن َكاَن َرابًِضا َلَهَث َوإِْن ُطِرَد َلَهَث، َوَقاَل اْلَحَسُن: ُهَو 

 
َ
، ُدِعي َأْو َلْم ُيْدَع، ُوِعَظ َأْو َلْم ُيوَعْظ، َكاْلَكْلِب  الُمَنافُِق اَل َيْثُبُت َعَلى اْلَحق 

 َيْلَهُث ُطِرَد َأْو ُتِرَك.

دِ  ْبُن  َوَقاَل َعَطاُء: َينَْبُح إْن َحَمْلت َعَلْيِه َأْو َلْم َتْحِمْل َعَلْيِه، َوَقاَل َأُبوُمَحمَّ

ٍء َيْلَهُث َفإِنََّما َيْلَهُث مِْن إْعَياءٍ  ْ
َأْو َعَطٍش إالَّ اْلَكْلَب َفإِنَُّه َيْلَهُث فِي  ُقَتْيَبَة: ُكلُّ َشي

ِة َوَحاِل الَمَرِض َواْلَعَطِش، َفَضَرَبُه اهلُل  حَّ اَحِة َوَحاِل الص  َحاِل اْلَكاَلِل َوَحاِل الرَّ

َب بِآَياتِِه، َوَقاَل: إْن َوَعْظَتُه َفُهَو َضاِل َوإِْن َتَرْكَتُه َفُهَو َضا ِل َمَثاًل لَِمْن َكذَّ

 هَكاْلَكْلِب إْن َطَرْدَتُه َلَهَث َوإِْن َتَرْكَتُه َعَلى َحالِِه َلَهَث. ا
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 الذئب

ْئُب َوُدِب َوَأَسـدْ -376  َكَذلَِك الـذ 

 

  «الُمْعَتَمـدْ »َوالن ْمُر َواْلِفيُل َكَذا فِي  

 
 الشرح:

أي ومما يحرم الذئب ألنه من ذوات النـاب الـذي تصـيد بـه وقـد تقـدم 

 )هنى رسول اهلل عن كل ذي ناب من السباع(.الحديث: 

 (:9/357قال الدميري )

الذئب: يهمز وال يهمز وأصله الهمزة واألنثى ذئبة، وجمـع القلـة أذؤب، 

وجمع الكثرة ذئاب وذؤبان. ويسـمى الخـاطف والسـيد والسـرحان وذؤالـة 

والعملس والسلق، واألنثى سلقة والسمسام، وكنيته أبومذقة ألنه لونه كـذلك 

 قال الشاعر:

ــَتَلطْ  ــاَلُم َواْخ ــنَّ الظَّ ــى إَِذا َج  َحتَّ

 

ْئَب َقطْ     َجاُءوا بَِمْذٍ  َهْل َرَأْيَت الذ 

بن ماء السـماء  بن األبرص للمنذر ومن كناه الشهيرة أبوجعدة. قال عبيد 

 ملك الحيرة حين أراد قتله:

 اْلَخْمـُر ُتْكنَـى الط ـاَل 
َ
 َوَقاُلوا ِهـي

 

ْئُب   ــذ  ــا ال ــَدةِ  َكَم ــا َجْع ــى َأَب  ُيْكنَ

ضربه مثاًل أي تظهر لي اإلكرام وأنت تريـد قتلـي. كمـا أن الخمـرة، وإن  

سميت طالء وحسن اسمها، فإن فعلها قبـيح. وكـذلك الـذئب، وإن حسـنت 
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كنيته فان فعله قبيح. والجعدة الشاة وقيل: نبت طيـب الـريح ينبـت يف الربيـع 

عة؟ فقـال: الـذئب يكنـي أبـا جعـدة. ويجف سريًعا وسئل ابن الزبير عن المت

يعني أن المتعة حسنة اإلسم قبيحة المعنى، كما أن الذئب حسن الكنيـة قبـيح 

الفعل. ومن كناه أبوثمامـة وأبوجاعـد وأبورعلـة وأبوسـلعامة وأبـوالعطلس 

وأبوكاسب وأبوسبلة. ومن أسمائه الشهيرة أويس مصغًرا، ككميت ولحيـف. 

 قال الشاعر الهذلي:

 َت ِشْعِري َعنَْك َواأْلَْمُر َعَمـمْ َيا َليْ 

 

ــاْلَغنَمْ   ــُس بِ ــوَم َأَوْي ــَل اْلَي ــا َفَع   َم

ومن أوصافه الغبش، وهو لون كلـون الرمـاد يقـال: ذئـب أغـبش وذئبـة  

 هغبشاء. ا

 وقال:

ولألسد والذئب يف الصرب على الجوع ما ليس لغيرهما من الحيوان، لكن 

و مع ذلك يحتمل أن يبقى أياًمـا ال األسد شديد النهم حريص رغيب شره، وه

يأكل شيًئا والذئب وإن كان أقفر منزاًل، وأقل خصًبا وأكثـر كـًدا، إذا لـم يجـد 

شيًئا اكتفى بالنسيم، فيقتات به وجوفـه يـذيب العظـم المصـمت، وال يـذيب 

نوى التمر، وال يوجد االلتحـام عنـد السـفاد إال يف الكلـب والـذئب. ومتـى 

، وهجم عليهما هـاجم قتلهمـا كيـف شـاء، إال أهنمـا ال التحم الذئب والذئبة

يكادان يوجدان كذلك، ألهنما إذا أرادا السفاد توخيا موضًعا ال يطؤه اإلنـس، 
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خوًفا على أنفسهما ويسفد مضطجًعا على األرض، وهو موصـوف بـاالنفراد 

والوحدة، وإذا أراد العدو فإنما هو الوثب والقفز، وال يعود إلـى فريسـة شـبع 

ها أبًدا. ومن عجيب أمره أنـه ينـام بإحـدى مقلتيـه واألخـرى يقظـى حتـى من

تكتفي العين النائمة من النـوم، فيفتحهـا وينـام بـاألخرى ليحـرتس بـاليقظى 

 بن ثور يف وصفه، يف أبيات مشهورة منها: ويسرتيح بالنائمة قال حميد

ــي ِذي  ْئِب فِ ــذ  ــْوِم ال ــُت َكنَ َونِْم

ـــــــــــــــــــــــــــــــةٍ   َحِفيَظ

 

ــُت َطَعا  ــاِئعُ َأَكْل ــَو َج ــُه َوْه ــا ُدوَن   ًم

ـــي  ـــِه َوَيتَِّق ـــاُم بِإِْحـــَدى ُمْقَلتِي  َينَ

 

 بُِأْخَرى اأْلََعاِدي َفْهَو َيْقَظاُن َهاِجعُ  

وهو أكثـر الحيـوان عـواء إذا كـان مرسـاًل فـإذا أخـذ وضـرب بالعصـي  

والسيوف حتى يتقطع أو يهشم لم يسمع له صوت إلـى أن يمـوت. وفيـه مـن 

أنه يدرك المشموم من فرسخ. وأكثـر مـا يتعـرض للغـنم يف  قوة حاسة الشم،

الصبح وإنما يتوقع فرتة الكلب ونومه وكالله، ألنـه يظـل طـول ليلـه حارًسـا 

متيقًظا. ومن غريب أمره أنه إذا إجتمع جلده مع جلد شاة تمغط جلـد الشـاة، 

وأنه متى وطىء ور  العنصل مات من ساعته. والذئب إذا كده الجـوع عـوى 

مع له الذئاب، ويقف بعضها إلى بعض. فمن ولى منها وثب إليه البـاقون فتجت

وأكلوه، وإذا عرض لإلنسان، وخاف العجز عنه، عوى عواء استغاثة فتسـمعه 

الذئاب، فتقبل على اإلنسان إقبااًل واحًدا، وهم سواء يف الحرص علـى أكلـه، 

قـوه، وتركـوا فإن أدمى اإلنسان واحًدا منها، وثب الباقون علـى المـدمى فمز
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اإلنسان. وقال بعض الشعراء يعاتب صديًقا له وكان قد أعان عليه يف أمر نـزل 

 به:

ا َرَأى َدًما وِء َلـمَّ  َوُكنَْت َكِذْئِب السُّ

 

مِ   ــا َأَحــاَل َعَلــى الــدَّ   بَِصــاِحبِِه َيْوًم

روى البيهقي يف الشعب، عن األصمعي، قال: دخلت البادية فإذا بعجـوز  

ة مقتولة وجرو ذئب مقع، فنظرت إليها فقالت: أتـدري مـا هـذا. بين يديها شا

قلت: ال. قالت: جرو ذئب أخذناه وأدخلناه بيتنا، فلما كـرب قتـل شـاتنا. وقـد 

 قلت يف ذلك شعًرا قلت لها: ما هو؟ فأنشدته:

 َبَقــْرَت ُشــَوْيَهتِي َوَفَجْعــَت َقْلبِــي

 

  َوَأْنــــَت لَِشــــاتِنَا َوَلــــُد َربِيــــُب  

ـــِذيَت   ـــاُغ ـــَت َفِينَ َها َوَرَبْي ـــَدر   بِ

 

 َفَمـــْن َأْنَبـــاَك َأنَّ َأَبـــاَك ِذيـــُب  

ـــوءٍ   ـــاَع ُس ـــاُع طَِب َب ـــاَن الط   إَِذا َك

 

ـــُب   ـــا اأْلَِدي ـــافٍِع فِيَه ـــْيَس بِنَ  َفَل

وهو إذا خافه إنسان طمع فيه، وإذا طمع اإلنسان فيه خافه، ويقطع العظـم  

وت، ويقـال: عـوى الـذئب، كمـا بلسانه ويربيه بري السيف، وال يسمع له ص

 يقال عوى الكلب قال الشاعر:

ئِب إِذا  ئُب َفاِسَتأَنسُت بِالذ   َعوى الذ 

 

َت إِنساُن َفكِدُت َأطيـرُ    َعوى َوَصوَّ

 
 انتهى.

 حرام؛ لما تقدم من الحكم يف السباع. حكمه:
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 األسد:

ْت قال اهلل عز وجل:   -57]المـدثر: مِْن َقْسَوَرٍة﴾ ﴿َكَأنَُّهْم ُحُمُر ُمْسَتنِْفَرُة * َفرَّ

53.] 

 (:3/2قال الدميري )

األسد: من السباع معروف، وجمعه أسود وأسـد وآسـد وآسـاد واألنثـى 

أسدة ويف حديث أم زرع: )زوجي إن دخل فهد، وإن خرج أسد(. وله أسـماء 

بـن  كثيرة، قال ابن خالويه: لألسد خمسـمائة اسـم وصـفة. وزاد عليـه علـي

لغوي مائة وثالثـين اسـًما فمـن أشـهرها: أسـامة والبـيهس بن جعفر ال قاسم

والنآج والجخـدب والحـارث وحيـدرة والـدواس والرئبـال وزفـر والسـبع 

والصــعب والضــرغام والضــيغم والطيثــار والعنــبس والغضــنفر والفرافصــة 

والقسورة وكهمس والليث والمتأنس والمتهيب والهرمـاس والـورد. وكثـرة 

مى. ومــن كنــاه أبواألبطــال وأبــوحمص األســماء تــدل علــى شــرف المســ

 وأبواألخياف وأبوالزعفران وأبوشبل وأبوالعباس وأبوالحارث.

وهو أشرف الحيوان المتوحشـة إذ منزلتـه منهـا منزلـة الملـك المهـاب، 

لقوته وشجاعته وقساوته وشهامته وجهامته وشراسة خلقه، ولـذلك يضـرب 

ام والجـراءة والصـولة. ومنـه به المثل يف القوة والنجدة والبسالة وشدة اإلقد

: أسـد اهلل ويقـال: مـن نبـل األسـد أنـه اشـتق  بـن عبـدالمطلب قيل لحمزة
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. ففـي  بن عبدالمطلب من اسمه، وكذلك ألبـي قتـادة، فـارس النبـي لحمزة

: كـال واهلل  صحيح مسلم، يف باب إعطاء القاتل سلب المقتول. فقـال أبـوبكر

مـن أسـد اهلل تعـالى يقاتـل عـن اهلل  ال يعطيه أضيبًعا من قريش، ويـدع أسـًدا

 ورسوله.

وهو أنواع كثيرة، قـال أرسـطو: رأيـت نوًعـا منهـا يشـبه وجـه اإلنسـان، 

وجسده شديد الحمرة، وذنبه شبيه بذنب العقرب، ولعل هذا هو الـذي يقـال 

له الورد. ومنه نوع على شكل البقر لـه قـرون سـود نحـو شـرب، وأمـا السـبع 

م يف طبائع الحيوان، يقولون: إن األنثى ال تضـع المعروف فإن أصحاب الكال

إال جرًوا واحًدا تضعه لحمة ليس فيه حس وال حركة، فتحرسه كـذلك ثالثـة 

أيام، ثم يأيت أبوه بعد ذلك فينفخ فيه، المرة بعد المرة، حتى يتـنفس ويتحـرك 

وتنفرج أعضاؤه، وتتشكل صورته، ثم تأيت أمه فرتضـعه، وال يفـتح عينيـه إال 

بعة أيام مـن تخلقـه، فـإذا مضـت عليـه بعـد ذلـك سـتة أشـهر، كلـف بعد س

االكتساب لنفسه بالتعليم والتدريب. قالوا: ولألسد من الصرب علـى الجـوع، 

وقلة الحاجة إلى الماء، ما ليس لغيره من السـباع. ومـن شـرف نفسـه: أنـه ال 

جـاع  يأكل من فريسة غيره، فإذا شبع من فريسته تركها، ولـم يعـد إليهـا، وإذا

ساءت أخالقه، وإذا امتأل من الطعام ارتـاض، وال يشـرب مـن مـاء ولـغ فيـه 

 كلب: وقد أشار إلى ذلك الشاعر بقوله:
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ــضٍ  ــِر ُبْغ ــْن َغْي ــا مِ ــُرُك ُحبََّه  َوَأْت

 

ــــهِ   ــــَرَكاِء فِي ــــَرِة الشُّ   َوَذاَك لَِكْث

َباُب َعَلــى َطَعــامٍ    إَِذا َوَقــَع الــذُّ

 

 ْشـــَتِهيِه َرَفْعـــُت َيـــِدي َوَنْفِســـي تَ  

ـــاءٍ   ـــوُد ُوُروَد َم ـــُب اأْلُُس  َوَتْجَتنِ

 

ـــهِ   ـــَن فِي ـــاَلُب َوَلْغ ـــاَن اْلكِ  إَِذا َك

ا، ولذلك يوصـف بـالبخر،   وإذا أكل هنس من غير مضغ، وريقه قليل جدًّ

ويوصف بالشجاعة والجبن، فمن جبنه أنـه يفـزع مـن صـوت الـديك، ونقـر 

وهو شديد الـبطش، وال يـألف  الطست، ومن السنور، ويتحير عند رؤية النار،

شيًئا من السباع ألنه ال يرى فيها ما يكافئه، ومتى وضع جلده علـي شـيء مـن 

جلودها تساقطت شعورها، وال يدنو من المرأة الحائض ولو بلغ الجهـد، وال 

 هيزال محموًما، يعمر كثيًرا وعالمة كربه سقوط أسنانه. ا

 (:3/33حرام، قال الدميري ) حكمه:

فعي وأبوحنيفة وأحمد وداود والجمهور: يحرم أكل األسـد لمـا قال الشا

ُكلُّ ِذي َنـاٍب مِـَن »روى مسلم يف صحيحه أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال: 

َباِع َفَأْكُلـُه َحـَرامُ  ، قـال أصـحابنا: المـراد بـذي النـاب مـا يتقـوى بنابـه «الس 

حرم اهلل أكـل فريسـته. ويصطاد... وأما بيع األسد فال يصح ألنه ال ينتفع به و

 ها

: بُّ  الدُّ

 (:3/337قال الدميري )
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الدب: من السباع معروف، واألنثـى دبـة وكنيتـه أبوجهينـة وأبـوالجالح 

وأبوسلمة وأبوحميد وأبوقتادة وأبواللمـاس: وأرض مدبـة أي ذات أدبـاب. 

والدب يحب العزلة فإذا جاء الشتاء دخل وجاره الذي اتخذه يف الغيـران، وال 

حتى يطيب الهواء، وإذا جاع يمتص يـده ورجليـه فينـدفع عنـه بـذلك يخرج 

الجوع. ويخرج يف الربيع كاسمن ما يكون. وهو مختلف الطباع، ألنه يأكل ما 

تأكله السباع، وما ترعاه البهائم، وما يأكله الناس ومن طبعـه أنـه إذا كـان أوان 

لـى األرض، السفاد، خال كل ذكـر بأنثـاه، والـذكر يسـافد أنثـاه مضـطجعة ع

وتضع األنثى جروها قطعة لحم غير مميز الجوارح، فتهرب به من موضع إلى 

موضع، خوًفا عليه من النمل، وهي مـع ذلـك تلحسـه حتـى تتميـز أعضـاؤه 

ويتنفس. ويف والدهتا صعوبة وربما أشرفت على التلف حالة الوضـع، وزعـم 

لذكر وحرًصـا علـى بعضهم أهنا تلد من فيها، وإنما تلده ناقص الخلق تشوًقا ل

السفاد، ولشدة شهوهتا تدعو اآلدمي إلى وطئها. ومـن شـأن هـذا الجـنس أن 

يسمن يف الشتاء وتقل فيه حركته وتضع اإلناث حينئذ. وإذا جـثم يف مكـان ال 

يتحرك منه إلى أن يمضي عليه أربعة عشر يوًما، وبعد ذلك يتدرج يف الحركـة. 

ديها، فإذا اشتد خوفها عليها صـعدت واألنثى إذا اهنزمت دفعت جراءها بين ي

هبا األشجار. ويف طبعه فطنة عجيبة لقبول التأديب، لكنـه ال يطيـع معلمـه إال 

 بعنف وضرب شديد.
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تحريم األكل ألنه سبع يتقوى بنابه. وقـال اإلمـام أحمـد: إن لـم  حكمه:

 هيكن له ناب فال بأس به، ألن األصل اإلباحة، ولم يتحقق وجود المحرم. ا

 ما ذهب إليه أحمد حسن، وبه أقول. :أقول

 (:37/793) المغني قال ابن قدامة يف

ُم، َوإاِلَّ َفُهـَو  ، َفُينَْظُر فِيِه؛ َفإِْن َكاَن َذا َناٍب َيْفِرُس بِـِه، َفُهـَو ُمَحـرَّ بُّ ا الدُّ َفَأمَّ

َأْصَحاُب َأبِـي َحنِيَفـَة:  ُمَباُح. َقاَل َأْحَمُد: إْن َلْم َيُكْن َلُه َناُب، َفاَل َبْأَس بِِه. َوَقاَل 

َباِع، َفاَل ُيْؤَكُل. ٍء بِالس  ْ
َنَُّه َأْشَبُه َشي

ِ
 ُهَو َسُبُع؛ أل

ِم، َفَيْبَقى َعَلى اأْلَْصـِل،  ْق ُوُجوُد الُمَحر  َباَحُة، َوَلْم َيَتَحقَّ
َوَلنَا، َأنَّ اأْلَْصَل اإْلِ

َباِع إنََّما ُيْعَتَبُر فِي ُوُجودِ  َمِة، َوُهَو َكْوُنُه َذا َناٍب َيِصيُد بِِه  َوَشَبُهُه بِالس  ِة الُمَحر  اْلِعلَّ

َوَيْفِرُس، َفإَِذا َلْم ُيوَجْد َذلَِك، َكاَن َداِخاًل فِي ُعُموِم النُُّصوِص الُمبِيَحِة َوَاهلُل َأْعَلـُم. 

 ها

 النمر:

 (:3/377قال الدميري )

ع فـتح النـون النمر: بفتح النون وكسـر المـيم ويجـوز إسـكان المـيم مـ

وكسرها كنظائره، ضرب من السباع فيه شبه مـن األسـد، إال أنـه أصـغر منـه، 

وهو منقط الجلد نقًطا سوًدا وبيًضا وهو أخبث من األسد، ال يملك نفسه عند 
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الغضب حتى يبلغ من شدة غضبه أن يقتل نفسه. والجمع أنمار وأنمر ونمـور 

األسـود وأبوجعـدة وأبوجهـل ونمار. واألنثـى نمـرة. وكنيتـه أبـواألبرد وأبو

وأبوخطاف وأبوالصـعب وأبورقـاش وأبوسـهيل وأبـوعمرو وأبوالمرسـال. 

واألنثى أم األبرد وأم رقاش. قال األصمعي: يقال: تنمر فالن أي تنكر وتغير، 

 بن معد يكرب: ألن النمر ال تلقاه أبًدا إال متنكًرا غضبان. قال عمرو

ـــــد ــــوا اْلَحِديـ ــــْوُم إَِذا َلبُِس  َق

 

ا  ــــــدَّ ــــــا َوَق ــــــُروا ِحَلًق  َتنَمَّ

 

  

 

يريد تشبهوا بالنمر الختالف ألوان القد والحديد. ومـزاج النمـر كمـزاج 

السبع، وهو صنفان: صنف عظيم الجثة صـغير الـذنب وبـالعكس. وكلـه ذو 

قهر وقوة وسطوات صادقة، ووثبات شديدة وهو أعدى عدو للحيوانات، وال 

فإذا شبع نام ثالثة أيـام، ورائحـة فيـه  تروعه سطوة أحد، وهو معجب بنفسه،

 طيبة بخالف السبع، وإذا مرض وأكل الفأر زال مرضه.

وذكر الجاحظ أن النمر يحب شرب الخمر، فإذا وضع له يف مكـان شـربه 

حتى يسكر فعند ذلك يصاد. وزعم قوم أن النمرة ال تضـع ولـدها إال مطوًقـا 

لته من السباع يف الرتبـة الثانيـة بحية، وهي تعيش وتنهش إال أهنا ال تقتل. ومنز

من األسد، وهو ضعيف الحـزم شـديد الحـرص يقظـان الحـراك. ويف طبعـه 

عداوة األسد، والظفر بينهما سجال، وهو هنوش خطوف بعيـد الوثبـة، فربمـا 
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وثب أربعين ذراًعا صعوًدا، ومتى لم يصد لم يأكل شيًئا، وال يأكـل مـن صـيد 

 غيره وينزه نفسه عن أكل الجيف.

عن عائشة رضي رضي اهلل تعالى عنها، ، معجمه األوسط روى الطرباين يف

ـاَلُم َقـاَل: َيـا َرب  »أن النبي صلى اهلل عليـه وسـلم قـال:  إِنَّ ُموَسـى َعَلْيـِه السَّ

َأْخبِْرنِي بَِأْكَرِم َخْلِقَك َعَلْيَك، َفَقاَل: الَِّذي ُيْسِرُع إَِلى َهَواَي إِْسـَراَع النَّْسـِر إَِلـى 

اَس، َوالَّـِذي   النَـّ
ُّ
ـبِي ـالِحيَن َكَمـا َيـْأَلُف الصَّ َهَواُه، َوالَِّذي َيـْأَلُف ِعَبـاِدي الصَّ

َيْغَضُب إَِذا اْنُتِهَكْت َمَحاِرمِي َكَغَضِب النَِّمـِر لِنَْفِسـِه، َفـإِنَّ النَِّمـَر إَِذا َغِضـَب اَل 

بن عـروة،  بن يحيى بن عبداهلل د. ويف إسناده محم«ُيَبالِي َأَقلَّ النَّاُس َأْم َكُثُروا

 هوهو مرتوك. ا

 يحرم أكله ألنه سبع ضاري. حكمه:

 الفيل:

 (:3/933قال الدميري )

الفيل: معروف وجمعه أفيال وفيول وفيلة، قـال ابـن السـكيت: وال تقـل 

أفيلة، وصاحبه فيال. قال سيبويه: يجوز أن يكون أصل فيل فعـل، فكسـر مـن 

وبيض وكنيته أبوالحجاج وأبوالحرمـان وأبوغفـل  أجل الياء كما قالوا: أبيض

وأبوكلثوم وأبومزاحم، والفيلة أم شبل. ويف ربيع األبرار كنية فيل أبرهة ملـك 

 الحبشة أبوالعباس واسمه محمود، وقد ألغز بعضهم يف اسمه فقال:
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ٍء َتْرِكيُبـُه مِـْن َثـاَلٍث 

ْ
 َما اْسُم َشـي

 

ـــهُ   َل ـــاَلى اإْلِ ـــٍع َتَع ـــَو ُذو َأْرَب   َوْه

ـــْن إَِذا َمـــا   ِقيـــَل َتْصـــِحيُفُه َوَلكِ

 

ــــاهُ   ــــي ُثُلَث ــــوُه َيِصــــيُر لِ  َعَكُس

والفيلة ضربان: فيـل وزنـدبيل، وهمـا كالبخـايت والعـراب والجـواميس  

والبقر والخيل والرباذين والجرذ والفأر والنمل والذر، وبعضهم يقول: الفيـل 

 يف بالده ومعادنـه ومغـارس الذكر، والزندبيل األنثى، وهذا النوع ال يالقح إال

أعراقه، وإن صار أهلًيا. وهو إذا اغتلم أشـبه الجمـل يف تـرك المـاء والعلـف 

حتى يتورم رأسه، ولـم يكـن لسواسـه إال الهـرب منـه، وربمـا جهـل جهـاًل 

شديًدا، والذكر ينزو إذا مضى له من العمر خمس سنين، وزمان نـزوه الربيـع، 

ال يقرهبا الذكر وال يمسها وال ينزو عليهـا واألنثى تحمل سنتين، وإذا حملت 

 إذا وضعت إال بعد ثالث سنين.

وقال عبداللطيف البغدادي: إهنا تحمل سبع سنين وال ينزو إال على فيلـة 

واحدة، وله عليها غيرة شديدة، فإذا تم حملها وأرادت الوضع دخلـت النهـر 

قوائمهـا فتلـد، حتى تضع ولدها، ألهنا ال تلد إال وهـي قائمـة، وال فواصـل ل

والذكر عند ذلـك يحرسـها وولـدها مـن الحيـات. ويقـال: إن الفيـل يحقـد 

كالجمل، فربما قتل سائسه حقًدا عليه، وتزعم الهند أن لسـان الفيـل مقلـوب 

ولوال ذلك لتكلم. ويعظم ناباه وربما بلغ الواحد منهما مائة مـٍن، وخرطومـه 

والشراب إلى فيه، ويقاتـل  من غضروف وهو أنفه ويده التي يوصل هبا الطعام
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هبا ويصيح، وليس صياحه على مقدار جثته ألنه كصياح الصبي، ولـه فيـه مـن 

القوة بحيث يقلع به الشجرة من منابتها، وفيه من الفهم مـا يقبـل بـه التأديـب 

ويفعل ما يأمره به سائسه، من السجود للملوك وغير ذلك مـن الخيـر والشـر، 

من األخال  أن يقاتل بعضه بعًضا، والمقهـور يف حالتي السلم والحرب وفيه 

منهما يخضع للقاهر، والهند تعظمه لما اشتمل عليه من الخصال المحمـودة، 

من علو سمكه وعظم صورته، وبديع منظره، وطول خرطومـه، وسـعة أذنيـه، 

وثقل حمله، وخفة وطئه، فإنه ربما مر باإلنسان فال يشـعر بـه لحسـن خطـوه 

ه، فقد حكى أرسطو أن فياًل َهـر أن عمـره أربعمائـة واستقامته. ويطول عمر

سنة، واعترب ذلك بالوسم. وبينه وبين السنور عـداوة طبيعيـة، حتـى إن الفيـل 

يهرب منه، كما أن السبع يهرب من الديك األبـيض، وكمـا أن العقـرب متـى 

 هأبصرت الوزغة ماتت. ا

َتـَر َكْيـَف َفَعـَل ﴿َأَلـْم وقد قّص اهلل أخرب أصحاب الفيل يف القرآن فقـال: 

َربَُّك بَِأْصَحاِب اْلِفيِل * َأَلْم َيْجَعْل َكْيَدُهْم فِي َتْضلِيٍل * َوَأْرَسـَل َعَلـْيِهْم َطْيـًرا 

يٍل * َفَجَعَلُهْم َكَعْصٍف َمـْأُكوٍل ﴾  - 3]الفيـل: َأَبابِيَل * َتْرمِيِهْم بِِحَجاَرٍة مِْن ِسج 

5.] 

أنه حالل طيب، وأما كونه ذو نـاب  - واهلل أعلم -الذي يظهر لي  حكمه:

 فقد تقدم الكالم فيه، واهلل أعلم.
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 (:3/979قال الدميري )

بأنـه ذو نـاب ، الوسيط يحرم أكل الفيل على المشهور، وعلله يف الحكم:

مكادح أي مغالب مقاتـل. ويف وجـه شـاذ حكـاه الرافعـي عـن أبـي عبـداهلل 

ال اإلمام أحمد: لـيس الفيـل البوشنجي، وهو من أئمة أصحابنا أنه حالل. وق

من أطعمة المسـلمين، وقـال الحسـن: وهـو ممسـوخ
(1)

، وكرهـه أبوحنيفـة، 

ورخص يف أكله الشعبي، ويصح بيعـه ألنـه يحمـل عليـه ويقاتـل بـه وعليـه، 

وراكبه يرضخ له من الفيء أكثـر مـن راكـب البغـل. وال يطهـر الفيـل عنـدنا 

منه بعد ذكاته، أو بعد موتـه، ولنـا بالذبح، وال يطهر عظمه بالتنقية، سواء أخذ 

وجه شاذ أن عظام الميتة طـاهرة، وهـو قـول أبـي حنيفـة، ومـن وافقـه لكـن 

 المذهب نجاستها مطلًقا.

وعند مالك أن عظمه يطهر بصقله، كما تقدم يف باب السـين المهملـة، يف 

بـن  لفظ السلحفاة. وال يجوز بيعه وال يحل ثمنه، وهبذا قال طـاوس وعطـاء

بن عبدالعزيز ومالك وأحمد. وقال ابن المنـذر: خـص فيـه  ح، وعمرأبي ربا

بن الزبير وابن سيرين وابن جريج. ويف الشامل أن جلـد الفيـل ال يـؤثر  عروة

 فيه الدباغ لكثافته.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ولفظه: الفيل خنزير ال يؤكل لحمه وال يشرب لبنه 7337) المصنف أخرجه عبدالرزا  يف  (3)

 ب ضرعه وال يجلب َفره. وفيه مبهم.أو قال ال يحل
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ويف صحة المسابقة على الفيل وجهان: وقيل قوالن أصحهما أهنـا تصـح 

ماجـه وابـن حبـان، لما روى الشافعي وأبـوداود والرتمـذي والنسـائي وابـن 

وصححه عن أبي هريرة رضي اهلل تعالى عنه أن النبـي صـلى اهلل عليـه وسـلم 

والسـبق بفـتح البـاء مـا يجعـل  «اَل َسْبَق إاِلَّ فِي ُخفٍّ َأْو َحافٍِر َأْو َنْصـلٍ »قال: 

للسابق على سبقه من جعل، وجمعه أسبا ، وأما السبق بإسـكان البـاء، فهـو 

والرواية الصحيحة يف هذا الحديث ال سبق بفتح  مصدر سبقت الرجل أسبقه،

البــاء، وأراد بــه أن الجعــل والعطــاء ال يســتحق إال يف ســبا  الخيــل واإلبــل 

والنصال، ألن هذه األمور عدة يف قتال العدو، ويف بذل الجعل عليهـا ترغيـب 

يف الجهاد ولم يذكر الشافعي الفيل، وقال أبوإسحا : تجـوز المسـابقة عليـه 

ي عليه العدو كما يلقي على الخيل، وألنه ذو خف والصـورة النـادرة ألنه يلق

 تدخل يف العموم، على األصح عند األصوليين.

ومــن األصــحاب مــن قــال: ال تصــح المســابقة عليــه، وبــه قــال أحمــد 

وأبوحنيفة، ألنه ال يحصل الكر والفر عليه، فال معنى للمسابقة عليه، فإن قـال 

المعنى، فالجواب أن العـرب تقاتـل علـى اإلبـل  قائل: فاإلبل كالفيل يف هذا

أشد القتال، وذلك لهم عادة غالبة والفيل لـيس كـذلك. ومـن قـال بـاألول، 

 هقال: إنه يسبق الخيل يف بالد الهند واهلل أعلم. ا

 (:37/793) المغني وقال يف
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ُم. َقاَل َأْحَمُد: َلْيَس ُهَو مِْن َأْطِعَمِة الُمْسلِمِ  يَن. َوَقاَل اْلَحَسـُن: َواْلِفيُل ُمَحرَّ

 
ُ
. َوَلنَـا، َنْهـي

ُّ
ْعبِي َص فِي َأْكلِِه الشَّ . َوَرخَّ

ُّ
افِِعي ُهَو َمْسُخ. َوَكِرَهُه َأُبوَحنِيَفَة، َوالشَّ

َنَُّه ُمْسَتْخَبُث، 
ِ
َباِع. َوُهَو مِْن َأْعَظِمَها َناًبا، َوأل   َعْن َأْكِل ُكل  ِذي َناٍب مَِن الس 

النَّبِي

َمِة. اَفَيْدُخ   هُل فِي ُعُموِم اآْلَيِة الُمَحر 

الذي يظهر حله؛ ألنه وإن كان ذا ناب فإنه لـيس مـن السـباع، واهلل  :قلت

 (:7362أعلم، وبوب عبدالرزا  باب الفيل وأكل الفيل: وذكر أثاًرا، ومنها )

﴿ ُقـْل ال عن الثوري عن جابر قال سألت الشعبي عن لحـم الفيـل فـتال: 

ًما ﴾ َأِجُد فِي َما َّ ُمَحرَّ
 إَِلي

َ
 . وجابر هو الجعفي ضعيف.ُأوِحي

بـن مسـلم  (: قال حدثنا وكيع عـن عبـادة97963) مصنف ابن أبي شيبة يف

بن ميسرة قال سمعت طاوسا يكره بيع جلود النمور وعظام الفيـل  عن محمد

 وشراءها.

بن عـروة عـن عـروة أنـه  بن غياث عن هشام (: حدثنا حفص95557وفيه )

 مشط من عظام الفيل ومدهن من عظام الفيل.كان له 
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 الثعلب

ْبُع َواْبُن ِعْرسِ -373  َوَثْعَلُب َوالضَّ

 

  َوُدْلـــُدُل َحلَّـــْت بَِغْيـــِر َلـــْبسِ  

 الشرح: 

 (:3/996قال الدميري )

 هالثعلب معروف واألنثى ثعلبة، والجمع ثعالب وأثعل. ا

 (:3/993وقال )

يعة، لكنه لفرط الخبث والثعلب سبع جبان مستضعف ذو مكر وخد

والخديعة، يجري مع كبار السباع. ومن حيلته يف طلب الرز  أنه يتماوت 

وينفخ بطنه، ويرفع قوائمه حتى يظن أنه مات، فإذا قرب منه حيوان وثب عليه 

وصاده. وحيلته هذه ال تتم على كلب الصيد. قيل للثعلب: ما لك تعدو أكثر 

والكلب يعدو لغيره. قال الجاحظ: ومن من الكلب؟ فقال: ألين أعدو لنفسي 

أشد سالح الثعلب عندهم الروغان والتماوت وسالحه سلحه، فإن سالحه 

 أنتن وألزج وأكثر من سالح الحبارى. قالت العرب:

 هأدهى وأنتن من سالح الثعلب. ا

( من طريق 3329(، والرتمذي)7975يف سنن ابن ماجه) حكمه:

ْبِن َجْزٍء، َعْن َأِخيِه  هو مرتوك، َعْن ِحبَّانَ و بن أبي المخار  قلت: عبدالكريم
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َْسَأَلَك َعْن َأْحَناِش ِ ْبِن َجْزٍء، َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلل ُخَزْيَمةَ 

ِ
، ِجْئُتَك أل

ُقْلُت: َيا َرُسوَل  «َوَمْن َيْأُكُل الثَّْعَلَب؟»اأْلَْرِض، َما َتُقوُل فِي الثَّْعَلِب؟ َقاَل: 

ْئِب؟ َقاَل: ، َما تَ ِ اهلل ْئَب َأَحُد فِيِه َخْيُر؟»ُقوُل فِي الذ   .«َوَيْأُكُل الذ 

 (:732/ 2للبيهقي ) السنن الكربى ويف

ْحَمنِ  َثنِيَِّة َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل  َعْن َعْبِدالرَّ   َصاِحِب الدَّ
َلِمي ْبِن َمْعِقٍل السُّ

ُبِع؟ َفَقاَل: ِ اهلل ي الضَّ
، َقاَل: ُقْلُت: َما َلْم َتنَْه «آُكُلُه َواَل َأْنَهى َعنْهُ اَل »، َما َتُقوُل فِ

 اهلل
َّ
؟ َقاَل: ِ َعنُْه َفَأَنا آُكُلُه. َقاَل: ُقْلُت: َيا َنبِي ب  ي الضَّ

اَل آُكُلُه َواَل »، َما َتُقوُل فِ

 اهلل، َقاَل: ُقْلُت: َما َلْم َتنَْه َعنُْه َفإِن ي آُكُلُه. َقاَل: ُقلْ «َأْنَهى َعنْهُ 
َّ
، َما َتُقوُل ِ ُت: َيا َنبِي

ُمَها»فِي اأْلَْرَنِب؟ َقاَل:  ْمُه َفإِنَّى آُكُلُه. «اَل آُكُلَها َواَل ُأَحر  ، َقاَل: ُقْلُت: َما َلْم ُتَحر 

 اهلل
َّ
ْئِب؟ َقاَل: ِ َقاَل: ُقْلُت: َيا َنبِي َفُقْلُت:  «َأَوَيْأُكُل َذلَِك َأَحُد؟»، َما َتُقوُل فِي الذ 

 اهلُل َما َتُقوُل فِي الثَّْعَلِب؟ َقاَل 
َّ
 .«َأَوَيْأُكُل َذلَِك َأَحُد؟»َيا َنبِي

 ْبُن َأبِي َجْعَفٍر قال فيه النسائي مرتوك. يف سنده اْلَحَسنُ  :قلت

 واختلف العلماء يف حكم الثعلب إلى قولين على ما يأيت:

ل أكله. (: نص إمامنا الشافعي رحمه اهلل على ح3/979قال الدميري )

وقال ابن الصالح: ليس يف حله حديث عن رسول اهلل ويف تحريمه حديثان يف 

إسنادهما ضعف واعتمد الشافعي يف ذلك على عادة العرب يف أكله فيندرج 
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ي َباُت ﴾يف عموم قوله تعالى:  وبحله قال طاوس وعطاء  ﴿ ُقْل ُأِحلَّ َلُكُم الطَّ

الدارمي، اإلمام يف الحديث والفقه  وغيره ونقل يف فوائد رحلته عن أبي سعيد

تلميذ البويطي أن الثعلب حرام. وكره أبوحنيفة ومالك أكله وأكثر الروايات 

 هعن أحمد تحريًما؛ ألنه سبع. ا

 (:37/793) المغني قال ابن قدامة يف

َواَياِت َعْن َأْحَمَد َتْحرِ  ي الثَّْعَلِب، َفَأْكَثُر الر 
َواَيُة فِ يُمُه. َوَهَذا َواْخَتَلَفِت الر 

َنَُّه َسُبُع، َفَيْدُخُل فِي ُعُموِم النَّْهِي. 
ِ
َقْوُل َأبِي ُهَرْيَرَة، َوَمالٍِك، َوَأبِي َحنِيَفَة؛ أل

َص فِيِه َعَطاُء،  ِريُف َأُبوَجْعَفٍر. َوَرخَّ َوُنِقَل َعْن َأْحَمَد إَباَحُتُه. اْخَتاَرُه الشَّ

ْيُث، َنَُّه ُيْفَدى فِي  َوُسْفَيانُ  َوَطاُوُس، َوَقَتاَدُة، َواللَّ
ِ
؛ أل

ُّ
افِِعي ْبُن ُعَيْيَنَة، َوالشَّ

ْحَراِم َواْلَحَرِم. َوَقاَل َأْحَمُد َوَعَطاُء: ُكلُّ َما ُيوَدى إَذا َأَصاَبُه الُمْحِرُم، َفإِنَُّه  اإْلِ

 هُيْؤَكُل. ا

 (:9/359) األوسط واختار ابن المنذر القول بحرمته فقال يف

َعْن ُكل  ِذي َناٍب  ِ َيِجُب َوَقْد َنَهى َرُسوُل اهلل ِ َظاِهِر َخَبِر َرُسوِل اهللاْلَقْوُل بِ 

ا  َها َأْو بِإِْجَماٍع، َفَأمَّ
نَِّة إِالَّ بُِسنٍَّة مِْثلِ اِهِر السُّ ََ َباِع َواَل َيُجوُز َأْن ُيْسَتْثَنى مِْن  مَِن الس 

ْجَماُع َفاَل  اْلَخَبُر الَِّذي َيِجُب ُيْسَتْثَنى بِِه مِنْ  ا اإْلِ   َفَمْعُدوُم، َوَأمَّ
ُجْمَلِة َنْهِي النَّبِي

ْختِاَلِف َوَلْيَس َعَلى الُمْحِرِم فِي 
ِ
َسبِيَل إَِلى اْلُوُصوِل إَِلْيِه َمَع َما َذَكْرَناُه مِِن اال

ُء، َوَيْحُرُم َأْكُلُه َواهلُل َأْعَلُم. ا
ْ
 هَقْتِل الثَّْعَلِب َشي
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يه الشافعي من جواز أكله هو األَهر واهلل أعلم، فإنه ما ذهب إل :أقول

 (373/ 5) السنن الكربى ُيفدى يف الحرم، أو إذا صاده المحرم قال البيهقي يف

باب فدية الثعلب وسا  بسنده عن شريح أنه قال: لو كان معى حكم 

( وروى عن 7366) السنن واألثار حكمت يف الثعلب بجدى، وأخرجه يف

( أيًضا عن عن 7365) السنن واألثار  الثعلب شاة، وأخرجه يفعطاء أنه قال يف

 بن معبد. بن عبداهلل عياش

 الضبع:

 (:7/379) الحيوان قال الدميري يف

الضبع: معروفة، وال تقل ضبعة، ألن الذكر ضبعان، والجمع ضباعين 

مثل سرحان وسراحين. واألنثى ضبعانة والجمع ضبعانات وضباع، وهذا 

ألنثى مثل سبع وسباع كذا قاله الجوهري. وقال ابن بري: الجمع للذكر وا

 قوله: واألنثى ضبعانة ال يعرف.

ويف مسائل الضبع مسألة لطيفة، وهي أن من أصول العربية التي يطرد 

حكمها وال ينحل نظمها، أنه متى اجتمع المذكر والمؤنث غلب حكم 

يف موضعين:  المذكر على المؤنث، ألنه هو األصل والمؤنث فرع عنه، إال

أحدهما أنك متى أردت تثنية الذكر واألنثى من الضباع قلت: ضبعان 

وأجريت التثنية على لفظ المؤنث، الذي هو ضبع ال على لفظ المذكر الذي 
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هو ضبعان، وإنما فعل ذلك فراًرا مما كان يجتمع من الزوائد أن لو ثنى على 

أرخوا بالليالي، وهي مؤنثة لفظ المذكر. والموضع الثاين أهنم يف باب التاريخ 

دون األيام التي هي مذكرة، وإنما فعلوا ذلك مراعاة لألسبق، واألسبق من 

 الشهر ليلته هذا كالمه بحروفه.

وقال الحريري يف الدرة: إذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر إال يف 

لضاد التاريخ، فإنه بالعكس وإال يف تثنية ضبع وضبعان، فيقال: ضبعان بفتح ا

 وضم الباء والنون مكسورة.

وعن ابن األنباري أن الضبع يطلق على الذكر واألنثى، وكذلك حكاه ابن 

هشام الخضراوي، يف كتابه اإلفصاح يف فوائد اإليضاح للفارسي عن أبي 

العباس وغيره. والمعروف يف المحكم وغيره ما تقدم. وتصغير الضبع أضيبع 

بن  اتل سلب المقتول، من طريق أبي قتادة،لما رواه مسلم يف باب إعطاء الق

حديث الليث، فقال أبوبكر رضي اهلل تعالى عنه: )كال ال يعطيه ألضيبع من 

قريش ويدع أسًدا من أسد اهلل(. وشذ الخطابي، فقال: األضيبع نوع من 

 الطيور.

ومن أسماء الضبع جيل وجعار وحفصة، ومن كناها أم خنور وأم طريق 

 وروأم عامر وأم القب
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وأم نوفل والذكر أبوعامر وأبوكلدة وأبوالهنرب. والضبع تحيض 

 كاألرنب، تقول: ضحكت األرنب ضحًكا، أي حاضت قال الشاعر:

ــَفا ــِب َفــْوَ  الصَّ
 َوِضــْحُك اأْلََرانِ

 

ـــا  َق ـــْوَم الل  ـــِل َدِم اْلَحـــْرِب َي   َكِمْث

ت يعني الحيض، فيما زعم بعضهم. وقال ابن األعرابي يف قول ابن أخ 

 تأبط شًرا:

ــَذْيلٍ  ــى ُه ــْبُع لَِقْتَل ــَحُك الضَّ  َتْض

 

ـــَتِهلُّ   ـــا َيْس ْئَب َلَه ـــذ  ـــَرى ال   َوَت

أي إن الضبع، إذا أكلت لحوم الناس، أو شربت دماءهم، طمثت وقد  

 أضحكها الدم. قال الشاعر:

َباُع ُسُيوَف َسـْعدٍ   َوَأْضَحَكِت الض 

 

ــــنَّ َواَل ُوِدينَــــا 
  لَِقْتَلــــى َمــــا ُدفِ

وكان ابن دريد يرد هذا، ويقول: من شاهد الضباع عند حيضها، حتى  

علم أهنا تحيض؟ وإنما أراد الشاعر أهنا تكشر ألكل اللحوم، وهذا سهو منه 

فجعل كشرها ضحًكا. وقيل: معناه أهنا تستبشر بالقتلى إذا أكلتهم فيهر 

عل بعضها على بعض فجعل هريرها ضحًكا. وقيل: أراد أهنا تسر هبم، فج

السرور ضحًكا، ألن الضحك إنما يكون منه كتسمية العنب خمًرا، وتستهل 

 الذئاب تصيح وتعوي، قاله ابن سيده.

ومن عجيب أمرها، أهنا كاألرنب، تكون سنة ذكًرا وسنة أنثى فتلقح يف 

حال الذكورة، وتلد يف حال األنوثة، نقله الجاحظ والزمخشري يف ربيع 
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مفيد العلوم ومبيد  ب المخلوقات، ويف كتابه:األبرار، والقزويني يف عجائ

وابن الصالح يف رحلته عن أرسطاطاليس وغيرهم، قال القزويني: ، الهموم

ويف العرب قوم يقال لهم الضبعيون، لو كان أحدهم يف قفل فيه ألف نفس، 

وجاء الضبع ال يقصد أحًدا سواه. والضبع توصف بالعرج وليست بعرجاء 

َر، وسبب هذا التخيل لدونة يف مفاصلها، وزيادة وإنما يتخيل ذلك للنا

رطوبة يف الجانب األيمن على األيسر منها. وهي مولعة بنبش القبور لكثرة 

شهوهتا للحوم بني آدم، ومتى رأت إنساًنا نائًما حفرت تحت رأسه، وأخذت 

بحلقه فتقتله وتشرب دمه. وهي فاسقة ال يمر هبا حيوان من نوعها إال عالها. 

العرب هبا المثل يف الفساد، فإهنا إذا وقعت يف الغنم عاثت، ولم  وتضرب

تكتف بما يكتفي به الذئب، فإذا اجتمع الذئب والضبع يف الغنم سلمت ألن 

كل واحد منها يمنع صاحبه. والعرب تقول يف دعائها: اللهم ضبًعا وذئًبا أي 

 اجمعهما يف الغنم لتسلم. ومنه قول الشاعر:

َقــْت َغنَ   ِمــي َيْوًمــا َفُقْلــُت َلَهــاَتَفرَّ

 

ُبَعا  ْئَب َوالضَّ   َيا َرب  َسل ْط َعَلْيَها الذ 

قيل لألصمعي: هذا دعاء لها أم عليها؟ فقال: دعاء لها وذكر ما تقدم.  

والضبع إذا وطئت َل الكلب يف القمر، وهو على سطح وقع الكلب، فأكلته. 

على باب وجارها  وتوصف بالحمق، وذلك أن الصيادين لها، يقولون

كلمات، يصيدوهنا هبا كما تقدم يف الذبح. والجاحظ يرى هذا من خرافات 

 العرب. وتلد من الذئب جرًوا ويسمى العسبار قال الراجز:
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ـُبعْ   َيا َلْيَت لِي َنْعَلْيِن مِْن ِجْلِد الضَّ

 

ـــعْ   ـــْن َثْفِرَهـــا اَل َتنَْقطِ  َوَشـــُرًكا مِ

 افِي الَوِقعْ ُكلَّ الِحَذاِء َيْحَتِذي الحَ  

 الثفر: للسباع وكل ذات مخلب بمنزلة الحياء من الناقة.

 للعلماء فيه ثالثة أقول: حكمه:

 األول: الحل وهو قول جمهور العلماء.

 الثاين: أنه حرام ألنه ذو ناب من السباع وهو قول أبي حنيفة.

الثالث: الكراهة وهو قول مالك وهذه عجيبة منه على التوسع يف هذا 

 .الباب

قال الدميري يف حكمه: حل األكل، قال الشافعي رحمه اهلل: هنى رسول 

اهلل عن أكل كل ذي ناب من السباع. فما قويت أنيابه، فعدا هبا على الحيوان 

طالًبا غير مطلوب، يكون عداؤه بأنيابه علة تحريم أكله. والضبع ال يغتذي 

 بالعدوى، وقد يعيش بغير أنيابه.

مد وإسحا  وأبوثور وأصحاب الحديث. وقال وبحلها قال اإلمام أح

مالك: يكره أكلها، والمكروه عنده ما أثم آكله، وال يقطع بتحريمه. واحتج 

بن أبي رقاص أنه كان يأكل الضبع. وبه قال ابن  الشافعي بما روي عن سعد

بن المسيب  عباس وعطاء، وقال أبوحنيفة: الضبع حرام، وهو قول سعيد
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ذو ناب. وقد هنى رسول اهلل عن أكل كل ذي ناب من والثوري محتجين بأنه 

 السباع.

بن عبداهلل  بن أبي عمار، قال: سألت جابر ودليلنا ما روى عبدالرحمن

عن الضبع أصيد هي؟ قال: نعم. قلت: أتؤكل؟ قال: نعم. قلت: أقاله رسول 

 ؟ قال: نعم. أخرجه الرتمذي وغيره، وقال حسن صحيح. اهلل

ُبُع َصْيُد َوَجَزاُؤُه »اهلل صلى اهلل عليه وسلم:  وقال جابر: قال رسول الضَّ

، رواه الحاكم، وقال: صحيح اإلسناد، وذكره ابن السكن «َكْبُش ُمِسِن َوُيْؤَكُل 

أيًضا، يف صحاحه، قال الرتمذي: سألت البخاري عنه، فقال: إنه حديث 

ل اهلل ما بن مغفل السلمي، قال: قلت يا رسو صحيح. ويف البيهقي عن عبداهلل

. قال: قلت: ما لم تنه عنه فإين «اَل آُكُلُه َواَل َأْنَهي َعنْهُ »تقول يف الضبع؟ قال: 

آكله. إسناده ضعيف. قال الشافعي: ومازال لحم الضبع يباع بين الصفا 

والمروة، من غير نكير. وأما ما ذكروه من حديث النهي عن أكل كل ذي ناب 

ذا كان يتقوى بنابه، بدليل أن األرنب حالل من السباع، فإنه محمول على ما إ

 هوله ناب ولكنه ضعيف ال يعدو به. ا

 (:9/332) األوسط قال ابن المنذر يف

َص َأْكَثُر َأْهِل اْلِعْلِم فِيِه. ُبِع َفَرخَّ ي َأْكِل الضَّ
 َوَقِد اْخَتَلَف َأْهُل اْلِعْلِم فِ
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اِ   - 777 زَّ َثنَا إِْسَحاُ ، َعْن َعْبِدالرَّ ، َعْن َمْعَمٍر، َوَمالُِك، َعْن َأبِي َحدَّ

ُبِع َكْبًشا. ي الضَّ
َبْيِر، َعْن َجابٍِر، َأنَّ ُعَمَر َحَكَم فِ  الزُّ

دُ  - 773 َثَنا ُمَحمَّ اِ ، َعْن َمْعَمٍر، َعْن  َوَحدَّ زَّ بَّاِح، َعْن َعْبِدالرَّ ْبُن الصَّ

 َأْيُتَها َعَلى َماِئَدِة اْبِن َعبَّاٍس.ْبِن ُمْسلٍِم، َعْن ِعْكِرَمَة، َقاَل: َلَقْد رَ  َعْمِرو

اِ ، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َعَطاٍء، َأنَُّه  - 775 زَّ َثَنا إِْسَحاُ ، َعْن َعْبِدالرَّ َحدَّ

ُبِع َكْبُش. ي الضَّ
 َسِمَع اْبَن َعبَّاٍس َيُقوُل: فِ

اِ ، َأْنَبَأ اْبنَ  - 776 زَّ َثَنا إِْسَحاُ ، َعْن َعْبِدالرَّ ُجَرْيٍج َنافُِع: َأنَّ َرُجاًل،  َحدَّ

ُبَع َفَلْم ُينْكِْرُه اْبُن ُعَمَر. َأْخَبَر اْبَن ُعَمَر: َأنَّ َسْعدَ   ْبَن َأبِي َوقَّاٍص َيْأُكُل الضَّ

773 -  
ُّ
َثَنا َعلِي   ْبُن َعْبِداْلَعِزيِز، ثنا َأُبوُنَعْيٍم، ثنا َنْضرُ  َوَحدَّ

ُّ
ْبُن َأْوٍس الطَّاِئي

، َقاَل: ُقْلُت َيا َأَبا ُهَرْيَرَة َأْسَأُلَك َعِن   ِ نَْهاِل، َعْن َعْبِداهللَأُبواْلمِ 
 
ْبِن َزْيٍد الطَّاِئي

ُبُع َفَوَصْفُتُه  ُبِع َقاَل: َوَما الضَّ ْيِد َقاَل َعْن َأي ِه، َتْسَأُلُه؟ ُقْلُت: َأْسَأُلَك َعِن الضَّ الصَّ

 َن اْلَغَنِم.َلُه، َقاَل، َذلَِك اْلُفْرُعُل َنْعَجُة مِ 

دُ  - 777 َثنَا ُمَحمَّ اِ ، َعْن َمْعَمٍر، َعِن اْبِن َأبِي  َحدَّ زَّ بَّاِح، ثنا َعْبُدالرَّ ْبُن الصَّ

ُبَع َصْيًدا. يًّا َكاَن َيَرى الضَّ
 َنِجيٍح، َعْن ُمَجاِهٍد، َأنَّ َعلِ

َبْيِر: َما َزاَلِت  ةُ َقاَل َأُبوَبْكٍر: َقاَل ِعْكِرَمُة َنْعَجُة َسِمينَُة، َوَقاَل ُعْروَ  ْبُن الزُّ

 َيَرْوَن فِيِه اْلَجَزاَء  اْلَعَرُب َتْأُكُلَها، َوَكاَن َعَطاءُ 
ُّ
افِِعي ْبُن َأبِي َرَباٍح َوَمالُِك َوالشَّ

َص فِي َأْكلِِه َأْحَمدُ  :  َعَلى الُمْحِرِم، َوَرخَّ
ُّ
ْبُن َحنَْبٍل َوإِْسَحاُ ، َوَقاَل اأْلَْوَزاِعي
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َنَّ الُمْحِرَم َيِديِه. َوَقْد  ِرَجاُل مِنْ 
ِ
ُبِع َبْأًسا؛ أل ُعَلَماِء اْلِحَجاِز اَل َيَرْوَن بَِأْكِل الضَّ

يَنا َعْن َسِعيدِ  ْبُن َسْعٍد.  ْبِن الُمَسي ِب َأنَُّه َكِرَه َذلَِك، َوبِِه َقاَل الثَّْوِريُّ َواللَّْيُث  ُرو 

ُبُع ُمَباُح َأكْ  ُلَها َوَذلَِك لَِخَبِر َجابٍِر؛ َوأَلَنَّ ُكلَّ َمْن َنْحَفُظ َعنُْه َقاَل َأُبوَبْكٍر: َوالضَّ

ا َلْم َيُكْن َيَرى بَِأْكلَِها َبْأًسا، َوَلْم  ِ مِْن َأْصَحاِب َرُسوِل اهلل ا َرآَها َصْيًدا َوإِمَّ إِمَّ

َوَلَعلَّ َمْن َكِرَه َذلَِك إِنََّما  ُيَخالِْفُهْم مِنُْهْم َغْيُرُهْم، َواأْلَْكَثُر مِْن َأْهِل اْلِعْلِم َعَلْيِه،

 
 
اِهِر َنْهِي النَّبِي ََ َباِع َبْل اَل َأْحَسُبُهْم ، َكِرُهوَها َعَلى  َن الس 

َعْن ُكل  ِذي َناٍب مِ

 هَكِرُهوَها إِالَّ لَِذلَِك اَل َيُجوُز َأْن ُيَظنَّ بِِهْم َغْيُر َذلَِك َواهلُل َأْعَلُم. ا

 ابن عرس:

(: كنيته أبوالحكم وأبوالوثاب وهي دابة تسمى 7/973ي )قال الدمير

بالفارسية راسو، وهي بكسر العين وإسكان الراء المهملتين، تجمع على 

بنات عرس وبني عرس، حكاه األخفش. قال القزويني: هو حيوان دقيق 

يعادي الفأر، يدخل جحره ويخرجه، ويعادي التمساح فإن التمساح ال يزال 

ن عرس يدخل فيه وينزل جوفه ويأكل أحشاءه ويمزقها، مفتوح الفم، واب

ويخرج ويعادي الحية أيًضا، ويقتلها. وإذا مرض يأكل بيض الدجاج فيزول 

 مرضه.

وحكي أن ابن عرس تبع فأرة فصعدت شجرة، فلم يزل يتبعها حتى 

انتهت إلى رأس الغصن، ولم يبق لها مهرب، فنزلت على ورقة وعضت 
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ا، فعند ذلك صاح ابن عرس، فجاءته زوجته فلما طرفها، وعلقت نفسها هب

انتهت إلى تحت الشجرة، قطع ابن عرس الورقة التي عضتها الفأرة فسقطت 

 فاصطادها ابن عرس التي كانت تحت الشجرة.

وقال عبداللطيف البغدادي: وأَنه الحيوان المسمى بالدلق، وإنما 

  ما وجد من فضة يختلف لونه ووبره بحسب البالد قال يف طبعه: إنه يسر

وذهب، كما يفعل الفأر وربما عادى الفأر فقتله، ولكن خوف الفأر من 

السنور أشد من خوفه منه. قال: وهو كثير الوجود يف منازل أهل مصر، قال: 

وقد حكي من فطنته، أن رجال صاد فرًخا منها وحبسه يف قفص بحيث تراه 

ألقته بين يديه كأهنا تفتدي أمه، فلما رأته ذهبت ثم جاءت ويف فمها دينار، ف

ولدها فلم يرتكه لها، فذهبت وعادت بدينار آخر حتى كمل العدد خمًسا، 

فلما رأت أنه ال يطلقه ذهبت وعادت بخرقة كأهنا تشير إلى فراغ حاصلها فلم 

يكرتث هبا، فلما رأت ذلك منه عادت إلى دينار منها لتأخذه، فخشي الرجل 

بن  حديث ضباعة بنت الزبير، أن المقداد من ذلك فأطلق لها ولدها. ويف

األسود ذهب يقضي حاجته فإذا جرذ يخرج من جحره ديناًرا ثم ديناًرا ثم لم 

يزل كذلك، إلى أن أخرج سبعة عشر ديناًرا، ثم أخرج خرقة حمراء قد بقي 

فيها دينار واحد، فكانت ثمانية عشر، فذهب هبا إلى رسول اهلل فأخربه وقال: 

 «َهْل َهَوْت إَِلى الُجْحِر َيُدَك؟»قال عليه الصالة والسالم: خذ صدقتها، ف
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«َباَرَك اهلُل َلَك فِيَها»فقال: ال. فقال له عليه الصالة والسالم: 
(1)

. قال الجاحظ: 

 ابن عرس نوع من الفأر وأنشد قول الشمقمق:

ــــــي ــــــاَراُت َبْيتِ ــــــَزَل اْلَف  َن

 

ـــــهْ   ـــــِد ُرْفَق ـــــْن َبْع ـــــًة مِ   ُرْفَق

 ثم قال: 

 اْبـــــُن ِعـــــْرٍس َرْأُس َبْيتِـــــيوَ 

 

ـــــهْ   ـــــي َرْأِس َطْبَق ـــــاِعًدا فِ   َص

 ثم قال يصفه: 

 َصـــــْبَغُة َأْبَصـــــْرُت مِنَْهـــــا

 

ــــهْ   ــــْيِن ُزْرَق ــــَواِد اْلَع ــــي َس   فِ

ـــْرسٍ   ـــِن ِع ـــي اْب ـــَذا فِ ـــُل َه  مِْث

 

 َأْغـــــــَبُش َتْعُلـــــــوُه ُبْلَقـــــــهْ  

عشر، وقال فوصفه بكونه أغبش أبلق، وأنه من الفأر، وهو أنواع ثالثة  

: إن  اإلمتاع والمؤانسة والتوحيدي يف، نعوت الحيوان أرسطاطاليس، يف

كفاية  األنثى من بنات عرس، تلقح من أفواهها وتلد من أذناهبا. وقال يف

: ابن عرس هو السرعوب، ويقال له النمس، وهو غلط. والذي قبله  المتحفظ

لنمس ليس من جنس قريب منه. والجمع بينه وبين كالم الجاحظ عسر ألن ا

الفأر، والصواب ما قاله الجاحظ من أنه نوع من الفأر. وقال الشيخ قطب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( وضعفه األلباين.7773أخرجه أبوداود ) (3)
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الدين السنباطي: بنات عرس هي هذه التي يف بيوت مصر، وفيما قاله قصور، 

 فإن بنات عرس أنواع.

 للعلماء فيه قوالن: حكمه:

 المجموع شرح المهذب األول: الحل، وهو قول الشافعي قال النووي يف

 (:ويحل أكل ابن عرس. 37/ 2)

الثاين: الحرمة، وهو قول أحمد، وقال المالكّية: ويلحق بالفأرة ابن 

 عرس وما يقرض الّثياب من الّدواّب.

َوفِي حكم َأْكِل اْبِن ِعْرٍس  (:733/ 35) الحاوى الكبير قال الماوردى يف

.َوْجَهاِن: َأَحُدُهَما: ُيْؤَكُل، َعَلى ُمْقَتَضى َتْعِليِل 
 
افِِعي  الشَّ

.انتهى يِل الَمْرَوِزي 
 َوالثَّانِي: اَل ُيْؤَكُل، َعَلى ُمْقَتَضى َتْعلِ

 قال الدميري: قيل: يحرم أكله ألنه كالفأر، والمشهور حله، بل قال يف

: يحل بال خالف، وفيه وجه حكاه الماوردي أنه يحرم.  شرح المهذب

الحل، وهذه المسألة الوجهين، وقال: األَهر  الشرح الصغير وحكى يف

واألشبه أنه من صنيع النساخ، وإال فكالم ، الروضة و الشرح الكبير ساقطة من

الشيخ ، الشرح الصغير الشرح ال يستقيم إال بذكرها، ولذلك كتبها فيه، كما يف

عز الدين النشائي على حاشية نسخته. وقال الرافعي، يف كتاب الحج: إن 

إنه يشبه الثعلب، وكالم الغزالي يقتضي أن  بنات عرس أنواع. والغزالي قال:
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ابن عرس هو النمس، ألنه يشبه الثعلب بأسنانه وطول ذنبه، وإن كان أصغر 

منه جثة. وقال القاضي أبوالطيب: ال أعلم خالًفا بين األصحاب يف حل ابن 

عرس، ألنه ال يتقوى بنابه، وكذا ذكر صاحب البحر. والمشهور الحل، كما 

الحاوي  و الوجيز و التنبيه والمختصرات المشهورة كـ رالشرح الصغي يف

 ه. ا الصغير

لدل:  الدُّ

ْلُدل، وما عظم شوُكه من ُذكراِن  العين قال صاحب ْيَهم: الدُّ : والشَّ

لُدُل من الَقنافذ وإياه عنى القائل: ج: الدُّ  القنافذ، وقال أيًضا: والُمَدجَّ

تِهِ  ـــــكَّ ـــــُدو بِش ِج يع ـــــَدجَّ  وُم

 

ٍة   ـــــرَّ ـــــِب ُمحَم ـــــاه كالَكل   َعين

 انتهى 

ْلُدل. قال  ويف يهم: الُقنُْفذ العظيم الذي يسّمى الدُّ جمهرة اللغة: والشَّ

 الشاعر:

ــا ــَداَوِة َبْينَنَ ــَباُب اْلَع ــِئْن َجــدَّ َأْس  َل

 

ْهِر َشْيَهمِ   ََ  َلَتْرَتِحَلْن مِن ي َعَلى 

 

  

 

 (:9/397قال الدميري )

ضطراب، وقد تدلدل السحاب أي الدلدل: عظيم القنافذ. والدلدال اال

تحرك متدلًيا، وبه سميت بغلة النبي التي أهداها له المقوقس. ويف حديث أبي 
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مرثد، قالت عنا  البغي: يا أهل الخيام هذا الدلدل الذي يحمل أسراكم.
(1)
 

وإنما شبهته بالقنفذ ألنه أكثر ما يظهر يف الليل وألنه يخفي رأسه يف جسده ما 

لجاحظ: الفر  بين الدلدل والقنفذ، كالفر  بين البقر استطاع. وقال ا

والجواميس والبخايت والعراب والجرذ والفأر وهو كثير ببالد الشام والعرا  

وبالد المغرب يف قدر الثعلب القلطي. وقال اإلمام الرافعي: الدلدل على حد 

ثى السخلة، ومن شأنه أن يسفد قائًما وَهر األنثى الصق بظهر الرجل. واألن

تبيض خمس بيضات وليس هو بيًضا يف الحقيقة، إنما هو على صورة البيض 

يشبه اللحم. ومن شأنه أن يجعل لجحره بابين: أحدهما يف جهة الجنوب، 

واآلخر يف جهة الشمال. فإذا هبت ريح سد باب جهتها، وإذا رأى ما يكرهه 

ى انقبض، فيخرج منه شوك كالمسال يجرح من أصابه، والشوك الذي عل

َهره نحو الذراع، وزعم بعض المتكلمين على طبائع الحيوان، أن الشوك 

الذي على َهره نحو الذراع شعر، وأنه لما غلظ البخار، واشتد غلظه، وغلب 

 عليه اليبس، عند صعوده من المسام، صار شوًكا.

نص الشافعي على حله، رواه عنه ابن ماجه وغيره. وقال  حكمه:

محمد بتحريمه يف الوسيط أنه كان يعده من الخبائث. الرافعي: قطع الشيخ أبو

وقال ابن الصالح: هذا غير مرضي وكأنه لم يعرف ما الدليل، واعتقد ما بلغنا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( واللفظ له. قال األلباين: حسن 7997(، والنسائي )7333(، والرتمذي )9753أخرجه أبوداود ) (3)

 اإلسناد.
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عن الشيخ أبي أحمد األشنهي أنه قال: الدلدل كبار السالحف. وهذا غير 

مرضي، والمحفوظ أنه ذكر القنافذ وقطع بحله الماوردي والروياين وغيرهما 

 هالصواب. اوهو 

ْلُدُل. حاشيتي قليوبي وعميرة ويف  : َوَيِحلُّ اْلُقنُْفُذ َومِنُْه الدُّ

 القنفد:

 َوُقنُْفُذ َوفِيـِه َشـْوُك َوَكـِرْش -377

 

ــَتِعْش   ــِوْه َتنْ ــا َأِو اْش ــُه َمْطُبوًخ  َفُكْل

 الشرح: 

 القنفد حيوان معروف.

 (:3/732قال الدميري )

اء وفتحها الربي منه، كنيته أبوسفيان القنفذ: بالذال المعجمة وبضم الف

وأبوالشوك، واألنثى أم دلدل، والجمع القنافذ. ويقال لها: العساعس لكثرة 

ترددها بالليل، ويقال للقنفذ: أنقد وهو صنفان قنفذ يكون بأرض مصر قدر 

الفار، ودلدل يكون بأرض الشام والعرا  يف قدر الكلب القلطي، والفر  

 لجرذ والفأر.بينهما كالفر  بين ا
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قالوا: إن القنفذ، إذا جاع يصعد الكرم منكًسا، فيقطع العناقيد ويرمي هبا، 

ثم ينزل فيأكل منها ما أطا ، فإن كان له فراخ تمرغ يف الباقي ليشتبك يف 

 شوكه ويذهب به إلى أوالده، وهو ال يظهر إال لياًل، قال الشاعر:

اُجوَن َحْوَل ُبُيوتِِهْم=بِ  داَقنافُِذ َهدَّ يَُّة َعوَّ
 ما كاَن إِّياُهم َعطِ

وهو مولع بأكل األفاعي وال يتألم لها، وإذا لدغته الحية أكل السعرت 

الربي، فيربأ وله خمسة أسنان يف فيه، والربية منها تستفد قائمة وَهر الذكر 

 هالصق ببطن األنثى. ا

ْلُدل  (: قال: ابن األَعرابي من َأسماء الُقنْفذ933/ 33) لسان العرب ويف الدُّ

ْلُدل ضرب من  ْلُدل عظيم الَقنافِذ ابن سيده الدُّ ْيَهم واألَْزَيب الصحاح الدُّ والشَّ

ْلُدل شبه الُقنْفذ وهي دابة َتنَْتفض َفَتْرمِي بشوك  القنافذ له شوك طويل وقيل الدُّ

هام وَفْرُ  ما بينهما كفر  ما بين الِفَئرة والِجْرذان والَبَقر والجواميس  كالس 

ْلُدل شيء عظيم َأعظم من الُقنُْفذ ذو شوك طوال    الليث الدُّ
والِعَراب والَبَخاتِي

ْلُدل الذي  ُّ يا َأهل الِخَيام هذا الدُّ
ويف حديث ابن َأبي َمْرَثد فقالت َعَنا  الَبِغي

ْلُدل الُقنُفذ وقيل َذَكر الَقنافذ قال يحتمل َأهنا شبهته  َيْحِمل َأسراركم الدُّ

ألَنه اكثر ما يظهر بالليل وألَنه ُيْخِفي رْأسه يف جسده ما استطاع.  بالُقنُْفذ

 انتهى.

 للعلماء يف حكمه قوالن: حكمه:
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األول: الحل، وإليه ذهب المالكية، وهو القول الصحيح عند الشافعية، 

ًما َعَلى َطاعِ واحتجوا بقوال اهلل تعالى:  َّ ُمَحرَّ
 إَِلي

َ
ٍم ﴿ُقْل اَل َأِجُد فِي َما ُأوِحي

َيْطَعُمُه إِالَّ َأْن َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدًما َمْسُفوًحا َأْو َلْحَم ِخنِْزيٍر َفإِنَُّه ِرْجُس َأْو فِْسًقا 

 بِِه﴾
ِ
﴿ َوُيِحلُّ َلُهُم وبأنه مستطاب قال تعالى:  [،335]األنعام: ُأِهلَّ لَِغْيِر اهلل

ي َباِت﴾  وبعموم ما تقدم.[، 353]األعراف: الطَّ

: أنه حرام أكله، وبه قال الحنفية، والحنابلة، واستدلوا بحديث الثاين

بن نميلة الفزاري عن أبيه قال: كنت  ( من طريق عيسى7233أخرجه أحمد)

 بن عمر فسئل عن أكل القنفذ فتال هذه اآلية:  عند
َ
﴿ ُقْل اَل َأِجُد فِي َما ُأوِحي

ًما ﴾ َّ ُمَحرَّ
عت أبا هريرة يقول ذكر عند إلى آخر اآلية، فقال شيخ عنده سم إَِلي

بن عمر: إن كان  فقال «َخبِيُث مَِن الَخَباِئِث »النبي صلى اهلل عليه وسلم فقال: 

 قاله رسول اهلل فهو كما قاله.

بن نميلة الفزاري وأبيه وإلهبام الراوي عن  إسناده ضعيف لجهالة عيسى

 أبي هريرة.

رب تستطيبه، وقد قال الديري: قال الشافعي: يحل أكل القنفذ ألن الع

أفتى ابن عمر بإباحته وقال أبوحنيفة واإلمام أحمد: ال يحل لما روى أبوداود 

﴿ ُقْل اَل َأِجُد فِي َما وحده أن ابن عمر رضي اهلل تعالى عنهما سئل عنه، فقرأ: 

ًما ﴾ َّ ُمَحرَّ
 إَِلي

َ
، اآلية فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة رضي اهلل تعالى ُأوِحي
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َخبِيُث مَِن »ذكر القنفذ عند رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال:  عنه يقول:

، فقال ابن عمر رضي اهلل تعالى عنهما: إن كان قد قال رسول اهلل «الَخَباِئِث 

هذا فهو كما قال. قلت: والجواب أن رواته مجهولون. قال البيهقي: ولم يرو 

بن  عن سعيد إال من وجه واحد ضعيف ال يجوز االحتجاج به. وما روي

، جبير، أنه قال: جاءت أم حفيد رضي اهلل تعالى عنها بقنفذ إلى رسول اهلل 

ولم يأكله فهو مرسل. وقد روي مسنًدا ، فوضعته بين يديه، فنحاه رسول اهلل 

وليس فيه ذكر القنفذ. وقيل: أراد أنه خبيث الفعل دون اللحم، لما فيه من 

شوكه عند أخذه، وسئل مالك عنه،  إخفاء رأسه عند التعرض لذبحه، وابداء

فقال: ال أدري. وقال القفال: إن صح الخرب فهو حرام، وإال رجعنا إلى 

 ه العرب هل تستطيبه أم ال. وقال الرافعي: يقال إن له كرًشا ككرش الشاة. ا

 الراجح أنه حالل. :قلت

 أم حبين

 َأمُّ ُحَبـــْيٍن َواْســـُمَها ُحَبْينَـــهْ -372

 

ـــــُة َخارِ     َجـــــُة اْلُبَطْينَـــــهْ ُدَوْيَب

 َمْأُكوَلــُة َوَجــاَء فِيَهــا َمَثــُل -337 

 

ــا   ــَوْحِش َأْيًض ــي اْل ــبُّ َقاِض َوالضَّ

 ُيْؤَكــــــــــــــــــــــــــــــــــُل 

 

 اَل َتْبَتـــِدي َفنَاُبَهـــا َضـــِعيُف -333

 

ــــُف   ــــا َيِجي ــــُل َم ُة َتْأُك ــــرَّ  َوِه

َبــادِ -339  ِة الزَّ ــي ِهــرَّ
ُحوا فِ  َوَصــحَّ

 

ـــباَِل   ـــاِئِر اْل ـــي َس ـــا فِ  ِد َتْحِريَمَه

ِة -337  ــــي اْلِهــــرَّ
ُحوا فِ َوَصــــحَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــيَّهْ   اْلَوْحِش

 

ــــهْ   يَّ
ِة اأْلَْهلِ ــــاْلِهرَّ ــــا َك  َتْحِريَمَه
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 الشرح:

 تضمنت هذه األبيات ذكر حكم بعض أنواع الحيوان، وأولها أم حبين.

 (:7/765قال الدميري )

أم حبين: بحاء مهملة مضمومة، وباء موحدة مفتوحة مخففة: دويبة مثل 

وابن آوى وسام أبرص وابن قرتة، إال أنه تعريف جنس وربما  ابن عرس

أدخل عليه األلف والالم ثم ال يكون بحذفهما منه نكرة، وإنما سميت بذلك 

من الحبن، تقول: فالن به حبن فهو أحبن أي مستسقي فشبهت بذلك لكرب 

بطنها. وهي على خلقة الحرباء غير الصدر وقيل هي أنثى الحرابي؟ وهما أما 

بين وهن أمهات حبين. وهي دابة على قدر الكف تشبه الضب غالًبا، قاله ح

أبومنصور األزهري ما نقله من كوهنا أنثى الحرابي، هو الذي نقله صاحب 

الكفاية. فإنه قال: الحرباء ذكر أم حبين، وقال ابن السكيت: هي أعرض من 

وائم على قدر العظاءة ويف رأسها عرض، وقال أبوزيد: إهنا غرباء لها أربع ق

 الضفدعة التي ليس بضخمة، فإذا طردها الصيادون قالوا لها:

ــــِك  ــــِري ُبْرَدْي ــــْيٍن ُأْنُش  ُأمُّ َحَب

 

َُِر إَِلْيــــــِك     إِنَّ اأْلَمِيــــــَر َنــــــا

 َوَضاِرُب بَِسْوطِِه َجنَْبْيِك  

فيطردوهنا حتى يدركها اإلعياء، فتقف منتصبة على رجليها وتنشر 

لى مثل لوهنا، فإذا زاد يف طردها نشرت أجنحة من جناحيها، وهما أغربان ع
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تحت ذينك الجناحين، لم ير أحسن منهن ما بين أصفر وأحمر وأخضر 

وأبيض وهي طرائق بعضها فو  بعض، مثل أجنحة الفراش يف الرقة، فإذا 

بن حمزة: الصحيح عندي  رآها الصيادون قد فعلت ذلك تركوها. وقال علي

ابن قتيبة: أم حبين تستقبل الشمس، وتدور  إن هذه صفة أم عويف. وقال

 معها كيف دارت، وهذه صفة الحرباء. 

وقال يف المرصع: اختلف يف أم حبين، فقيل: هي ضرب من العظاء 

وقيل: هي أعرض منها وقيل: هي أنثى الحرابي، يتحاماها األعراب فال 

ا من العظاء يأكلوهنا لنتنها. انتهى. وما ذكره ابن قتيبة من كون أم حبين ضربً 

فيه نظر، فإن العظاء نوع من الوزغ، كما ذكره أهل اللغة، ويقال لها حبينة 

معرفة بال ألف والم، تقع على الواحد والجمع وقد تجمع على أم حبينات، 

وأمهات حبين، وأمات حبين، ولم ترد إال مصغرة. ويف حديث عقبة رضي 

وا َصاَلَتُكْم، َواَل ُتَصلُّ »اهلل عنه:  «وا َصاَلَة ُأم  ُحَبْينٍ َأتِمُّ
(1)
وفسروه بأهنا إذا مشت  

تطأطد رأسها كثيًرا، وترفعه لعظم بطنها فهي تقع على رأسها وتقوم. فشبه هبا 

صالهتم يف السجود. ويف الحديث أنه رأى بالاًل وقد خرج بطنه فقال: )أم 

: حبين(. تشبيًها له هبا. وهذا من مزحه قال الجاحظ: قال أبوزيد النحوي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( وفيه ابن لهيعة.977) مسنده أخرجه الروياين يف (3)
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سمعت أعرابًيا يقول ألم حبين: حبينة وحبينة اسمها. وحبين تصغير أحبن 

 وهو الذي استلقى على َهره ونفخ بطنه.

الحل؛ ألهنا من الطيبات، وألهنا تفدى يف الحرم واإلحرام إذا  حكمه:

 قتلت.

ومن قواعد الشافعي ال يفدى إال المأكول الربي. وحكى الماوردي فيها 

حل مقتفى قول الشافعي، ومقتفى ما قاله ابن األثير يف وجهين: وقال: إن ال

المرصع: إهنا حرام. ويف التمهيد البن عبدالرب، عن جماعة من أهل األخبار 

أن مدنًيا سأل أعرابًيا فقال: أتأكلون الضب؟ قال: نعم. قال: فالريبوع: قال: 

ون أم نعم. قال: فالقنفذ؟ قال: نعم. قال: فالورل؟ قال: نعم. قال: أفتأكل

حبين؟ قال: ال. قال: فليهنىء أم حبين العافية انتهى. والجواب أن هذا راجع 

 هلما اعتادوا أكله وترك أكله، خاصة ال أهنا حرام على أنه لم يثبت ذلك. ا

للبيهقي: َأْخَبَرَنا َأُبوَبْكٍر، َوَأُبوَزَكِريَّا، َوَأُبوَسِعيٍد،  معرفة السنن واآلثار يف

َثنَ   َقاَل: َأْخَبَرَنا َقاُلوا: َحدَّ
ُّ
افِِعي بِيُع َقاَل: َأْخَبَرَنا الشَّ ا َأُبواْلَعبَّاِس َقاَل: َأْخَبَرَنا الرَّ

َفِر: َأنَّ ُعْثَمانَ  ُسْفَيانُ  ٍف، َعْن َأبِي السَّ ي ُأم   ْبُن ُعَيْينََة، َعْن ُمَطر 
اَن، َقَضى فِ ْبَن َعفَّ

 ُحَبْيٍن بَِحَماَلِن مَِن اْلَغَنِم.

 فِي ِرَواَيِة َأبِي َعْبِداهلل َقاَل 
ُّ
افِِعي : َفإِْن َكاَنِت اْلَعَرُب َتْأُكُلَها، َفَهَذا َكَما  ِ الشَّ

ا اَل َيُفوُتُه. ِه مَِن الَمْعِز، مِمَّ
 ُرِوَي َعْن ُعْثَماَن، ُيْقَضى فِيَها بَِوَلِد َشاٍة ِحْمُلُه َأْو مِْثلِ
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 حبين، وذكر ما تقدم.(: باب فدية أم 375/ 5) السنن الكربى وبوب يف

(: عن ابن عيينة عن مطرف عن أبي إسحا  7373مصنف عبدالرزا  ) ويف

أن رجاًل قتل أم حبين فحكم عثمان عليه فيها بحمل وهو الفصيل. وهذا 

 منقطع.

 الضب:

 (:7/27قال الدميري )

الضب: بفتح الضاد، حيوان بري معروف يشبه الورل، قال أهل اللغة: 

مشرتكة فيطلق على ورم يف خف البعير وعلى ضبة وهو من األسماء ال

الحديد، والضب اسم للجبل الذي بمسجد الخيف يف أصله. وضبة الكوفة 

وضبة البصرة قبيلتان من العرب. والضب أن يجمع الحالب خلفي الناقة يف 

 كفيه جميًعا أنشد ابن دريد:

ْمِح َطاِعنًـا َّ بِـالرُّ
ـي  َجَمْعُت َلـُه َكفَّ

 

ب  َحالُِب  َكَما َجَمعَ     اْلِخْلَفْيِن فِي الضَّ

وكنيته أبوحسل والجمع ضباب وأضب مثل كف وأكف واألنثى ضبة  

قالت العرب: ال أفعله حتى يرد الضب، ألن الضب ال يرد الماء. قال ابن 

خالويه، يف أوائل كتاب ليس: الضب ال يشرب الماء ويعيش سبعمائة سنة 

بعين يوًما قطرة، وال تسقط له سن ويقال إن فصاعًدا، ويقال إنه يبول يف كل أر
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أسنانه قطعة واحدة ليست مفرقة. ومن كالمهم الذي وضعوه على ألسنة 

 البهائم: ثم قالت السمكة: رد يا ضب فقال:

ــــــِرَدا ــــــي َص ــــــَبح َقْلب  أْص

 

  ال َيْشــــــــــَتِهي َأْن َيــــــــــِرَدا 

 إال َعـــــــــــَرادا َعـــــــــــِرَدا 

 

ــــــــــــِردا    وصــــــــــــلَِياًنا َب

 بَِداوَعنَْكًثا ُمْلتَ  

 ولما كان بين الحوت والضب هذا التضاد أشار إليه حاتم األصم بقوله:

 َوَكْيَف َأَخاُف اْلَفْقـَر َواهلُل َراِزِقـي

 

  َوَراِزُ  َهَذا اْلَخْلِق فِي اْلُعْسِر َواْلُيْسرِ  

ــمْ   ــِق ُكل ِه ــاأْلَْرَزاِ  لِْلَخْل ــَل بِ  َتَكفَّ

 

ب  فِي اْلَبْيَدا َولِْلُحوِت     فِي اْلَبْحـرِ  َولِلضَّ

 
وضبب البلد وأضب كثرت ضبابه. وأرض ضبية أي كثيرة الضباب. قال 

عبداللطيف البغدادي: الورل والضب والحرباء وشحمة األرض والوزغ، 

كلها متناسبة يف الخلق. وللضب ذكران ولألنثى فرجان، كالورل والحرذون. 

ير وذنبه كذنبه وقال عبدالقاهر: الضب دويبة على حد فرخ التمساح الصغ

 وهو يتلون ألواًنا بحر الشمس كما تتلون الحرباء. انتهى.

أسند ابن أبي الدنيا، يف كتاب العقوبات
(1)

، عن أنس قال: إن الضب 

ليموت يف جحره هزااًل من َلم بني آدم، ولما سئل أبوحنيفة رضي اهلل تعالى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بن قيس مرتوك ويف سنده عمر (967) (3)
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ن، وإذا أرادت عنه، عن ذكر الضب، قال: إنه كلسان الحية أصل واحد له فرعا

الضبة أن يخرج بيضها، حفرت يف األرض حفرة، ورمت فيها البيض وطمتها 

بالرتاب، وتتعاهدها كل يوم، حتى يخرج، وذلك يف أربعين يوًما، وهي تبيض 

 سبعين بيضة وأكثر، وبيضها يشبه بيض الحمام.

والضب يخرج من جحره كليل البصر فيجلوه بالتحد  للشمس، 

يعيش بربد الهواء، وذلك عند الهرم، وفناء الرطوبات، ويغتذي بالنسيم و

ونقص الحرارات، وبينه وبين العقارب مودة، فلذلك يؤويها يف جحره لتلسع 

المتحرش به إذا أدخل يده ألخذه، وال يتخذ جحره إال يف كدية جحر، خوًفا 

من السيل والحافر، ولذلك توجد براثنه ناقصة كليلة لحفره هبا يف األماكن 

صلبة، ويف طبعه النسيان وعدم الهداية وبه يضرب المثل يف الحيرة ولذلك ال

ال يحفر جحره إال عند أكمة أو صخرة لئال يضل عنه، إذا خرج لطلب 

المطعم، ويوصف بالعقو  ألنه يأكل حسوله فال ينجو منها إال ما هرب، 

 وأشار إلى ذلك الشاعر بقوله:

ـب  َحتَّـ  ىَأَكْلُت َبنِيـَك َأْكـَل الضَّ

 

ــدُ   ــْم َعِدي ــْيَس َلُه ــَك َل ــُت َبنِي  َتَرْك

وهو طويل العمر، ومن هذه الجهات يناسب الحيات واألفاعي. ومن  

طبعه أنه يرجع يف قيئه كالكلب، ويأكل رجيعه. وهو طويل الدم بعد الذبح 

وهشم الرأس، يقال إنه يمكث بعد الذبح ليلة ويلقى يف النار فيتحرك. ومن 
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بن أبي  ن ال يخرج من جحره، وقد أشار إلى ذلك أميةشأنه يف الشتاء أ

 بن جدعان يطلب نائله بقوله: الصلت لما جاء إلى عبداهلل

 َأَأْذُكــُر َحــاَجتِي َأْم َقــْد َكَفــانِي

 

ــــاءُ   ــــاُؤَك إِنَّ ِشــــيَمَتَك اْلَحَي   َحَي

ـــا   إِذا َأثنـــى َعَليـــَك الَمـــرُء َيوًم

 

ــــاءُ   ــــِه الَثن ِض ــــن َتَعرُّ
ــــاُه مِ  َكف

ـــــرِ   ـــــَباُح َك ـــــُرُه َص  يُم اَل ُيَغي 

 

ــاُء   ــِل َواَل َمَس ــِق اْلَجِمي ــِن اْلُخُل  َع

ــًدا  ــًة َوَمْج يَح َتْكِرَم ــر  ــاِري ال  ُيَب

 

ــَتاءُ   ــبُّ َأْجَحــَرُه الش   إَِذا َمــا الضَّ

ـــا  ـــٍة َبنَاَه ـــلُّ َمْكُرَم  َفَأْرُضـــَك ُك

 

ـــَماءُ   ـــا َس ـــَت َلَه ـــْيٍم َوَأْن ـــو َت  َبنُ

(، وشيخه الحاكم 6/76) الدالئل البيهقي يفروى الدارقطني و فائدة: 

اِب  وشيخه ابن عدي، َعِن اْبِن ُعَمَر، َعْن ُعَمَر  َكاَن فِي  ِ . َأنَّ َرُسوَل اهلل ْبِن اْلَخطَّ

ْن َبنِي ُسَلْيٍم َقْد َصاَد َضبًّا، َوَجَعَلُه فِي 
 مِ
ِ
َمْحَفٍل مِْن َأْصَحابِِه، إِْذ َجاَء َأْعَرابِي

ِه لَِيْذهَ  ا َرَأى اْلَجَماَعَة َقاَل: َما َهَذا؟ ُكم  ِه َفَيْشِوَيُه َوَيْأُكَلُه، َفَلمَّ
َب بِِه إَِلى َرْحلِ

ى  ِت َواْلُعزَّ ، َفَجاَء َحتَّى َشقَّ النَّاُس، َفَقاَل: َوالالَّ ِ
ِذي َيْذُكُر َأنَُّه َنبِي َقاُلوا: َهَذا الَّ

 مِنَْك َواَل َأْمَقَت، َوَلْواَل َأْن َما اْشَتَمَلِت الن َساُء َعَلى ِذي َلْهَجٍة أَ 
َّ
ْبَغَض إَِلي

ُيْسِمَينِي َقْومِي َعُجواًل َلَعَجْلُت َعَلْيَك َفَقَتْلُتَك َفُسِرْرُت بَِقْتلَِك: اأْلَْسَوِد، 

، َدْعنِي ِ ْبُن اْلَخطَّاِب: َيا َرُسوَل اهلل َواأْلَْحَمِر، َواأْلَْبَيِض، َوَغْيِرِهْم، َفَقاَل ُعَمرُ 

، ُثمَّ َأْقَبَل «َيا ُعَمُر، َأَما َعِلْمَت َأنَّ الَحِليَم َكاَد َأْن َيُكوَن َنبِيًّا»َأُقوَم َفَأْقُتَلُه، َقاَل: فَ 

، َفَقاَل: 
 
؟ »َعَلى اأْلَْعَرابِي َما َحَمَلَك َعَلى َأْن ُقْلَت َما ُقْلَت؟ َوُقْلَت َغْيَر الَحق 
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صلى   ِ اَل: َوُتَكل ُمنِي َأْيًضا؟ اْستِْخَفاًفا بَِرُسوِل اهللقَ  «َوَلْم ُتْكِرْمنِي فِي َمْجلِِسي

، َوَأْخَرَج  بُّ َن بَِك َهَذا الضَّ
ى اَل آَمنُْت بَِك َأْو ُيْؤمِ ِت َواْلُعزَّ اهلل عليه وسلم َوالالَّ

ِه َوَطَرَحُه َبْيَن َيَدْي َرُسوِل اهلل ْن ُكم 
بَّ مِ وُل صلى اهلل عليه وسلم َفَقاَل َرُس   ِ الضَّ

 ُمبِيٍن َيْسَمُعُه  ،«َيا َضبُّ »صلى اهلل عليه وسلم:  ِ اهلل
ٍّ
بُّ بِلَِساٍن َعَربِي َفَأَجاَبُه الضَّ

َمْن َتْعُبُد َيا »اْلَقْوُم َجِميًعا: َلبَّْيَك َوَسْعَدْيَك َيا َزْيَن َمْن َواَفى اْلِقَياَمَة، َقاَل: 

؟ َماِء َعْرِشِه، «َضبُّ ِذي فِي السَّ َوفِي اأْلَْرِض ُسْلَطانِِه، َوفِي اْلَبْحِر  َقاَل: الَّ

؟»َسبِيلِِه، َوفِي اْلَجنَِّة َرْحَمتِِه، َوفِي النَّاِر ِعَقابِِه، َقاَل:  َقاَل:  «َفَمْن َأَنا َيا َضبُّ

َقَك، َوَقْد َخاَب َمْن  َرُسوُل َرب  اْلَعاَلِميَن، َوَخاَتُم النَّبِي يَن، َوَقْد َأْفَلَح َمْن َصدَّ

: اَل َأْتَبُع َأَثًرا َبْعَد َعْيٍن َواهلل
ُّ
َبَك، َقاَل اأْلَْعَرابِي ْهِر   ِ َكذَّ ََ َلَقْد ِجْئُتَك َوَما َعَلى 

 ،
َّ
، َومِْن َعْيَني َّ مِْن َوالَِديَّ

َّ مِنَْك، َوإِنََّك اْلَيْوَم َأَحبُّ إَِلي
اأْلَْرِض َأْبَغُض إَِلي

ي َوَعاَلنِيَّتِي: َأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه إِالَّ َومِن ي، َوإِن ي أَلُِحبَُّك بَِداِخ  ي َوَخاِرِجي َوِسر 
لِ

 الَِّذي »صلى اهلل عليه وسلم:  ِ ، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ اهلُل، َوإِنََّك َرُسوُل اهلل
ِ
اْلَحْمُد هلل

يَن َيْعُلو َواَل ُيْعَلى، َواَل ُيْقَبُل إِالَّ بَِصاَل  اَلُة َهَداَك بِي، إِنَّ َهَذا الد  ٍة، َواَل ُتْقَبُل الصَّ

َقاَل:  [،3]اإلخالص: ﴿ُقْل ُهَو اهلُل َأَحُد﴾. َقاَل: َفَعل ْمنِي، َفَعلََّمُه: «إاِلَّ بُِقْرآنٍ 

َجِز َأْحَسَن مِْن َهَذا. َقاَل:  ي الرَّ
، »ِزْدنِي َفَما َسِمْعُت فِي اْلَبِسيِط َواَل فِ

ُّ
َيا َأْعَرابِي

 
ِ
، [3]اإلخالص: ﴿ُقْل ُهَو اهلُل َأَحُد﴾  َلْيَس بَِشْعٍر، إِنََّك إِْن َقَرْأَت إِنَّ َهَذا َكاَلَم اهلل

َتْيِن َكاَن َلَك َكَأْجِر َمْن  ًة َكاَن َلَك َكَأْجِر َمْن َقَرَأ ُثُلَث اْلُقْرآِن، َوإِْن َقَرْأَت َمرَّ َمرَّ
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اٍت  ، «َكاَن َلَك َكَأْجِر َمْن َقَرَأ اْلُقْرآَن ُكلَّهُ  َقَرَأ ُثُلَثِي اْلُقْرآِن، َوإَِذا َقَرْأَتَها َثاَلَث َمرَّ

َلُه إَِلًها َيْقَبُل اْلَيِسيَر َويْعِطي اْلَجِزيَل، َفَقاَل َلُه َرُسوُل اهلل : نِْعَم اإْلِ
ُّ
  ِ َقاَل اأْلَْعَرابِي

َرُجُل َقاَل: َفَقاَل: َما فِي َبنِي ُسَلْيٍم َقاطَِبًة  «َأَلَك َماُل؟»صلى اهلل عليه وسلم: 

َْصَحابِِه:  ِ ُهَو َأْفَقُر مِن ي، َفَقاَل َرُسوُل اهلل
ِ
َفَأْعُطوُه َحتَّى َأْبَطُروُه، َفَقاَم  ،«َأْعُطوهُ »أل

ْحَمنِ  ، إِنَّ َلُه ِعنِْدي َناَقًة ُعَشَراَء ُدوَن ِ ْبُن َعْوٍف، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلل َعْبُدالرَّ

يَِّة َوَفْوَ  اأْلَْعَرى،
ُب بَِها إَِلى  اْلُبْختِ َّ َيْوَم َتُبوَك َأَتَقرَّ

َتْلِحُق َواَل ُتْلَحُق ُأْهِدَيْت إَِلي

، َفَقاَل َرُسوُل اهلل ِ اهلل
 
َقْد َوَصْفَت »صلى اهلل عليه وسلم:   ِ َوَأْدَفُعَها إَِلى اأْلَْعَرابِي

 َيْوَم اْلِقَياَمةِ 
ِ
ٍة »ْم، َقاَل: َقاَل: َنعَ  «َناَقَتَك، َفَأِصُف َما َلَك ِعنَْد اهلل َلَك َكنَاَقٍة مِْن ُدرَّ

َجْوَفاَء َقَواِئُمَها مِْن َزَبْرَجٍد َأْخَضَر، َوُعنُُقَها مِْن َزَبْرَجٍد َأْصَفَر، َعَلْيَها َهْوَدُج 

َراِط َكاْلَبْرِ   ْسَتْبَرُ ، َوَتُمرُّ بَِك َعَلى الص 
نُْدُس َواإْلِ َوَعَلى اْلَهْوَدِج السُّ

ْحَمِن: َقْد «بُِطَك بَِها ُكلُّ َمْن َرآَك َيْوَم اْلِقَياَمةِ الَخاطِِف، َيغْ  ، َفَقاَل َعْبُدالرَّ

ْن َبنِي ُسَلْيٍم َعَلى َأْلِف َدابٍَّة َمَعُهْم 
 مِ
ٍّ
 َفَلِقَيُه َأْلُف َأْعَرابِي

ُّ
َرِضيُت، َفَخَرَج اأْلَْعَرابِي

ِريُدوَن؟ َفَقاُلوا: َنْذَهُب إَِلى َهَذا الَِّذي َأْلُف َسْيٍف َوَأْلُف ُرْمٍح، َفَقاَل َلُهْم: َأْيَن تُ 

ًدا َرُسوُل  َه آلَِهَتنَا َفنَْقُتُلُه، َقاَل: اَل َتْفَعُلوا َأَنا َأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اهلُل َوَأنَّ ُمَحمَّ  َسفَّ

َثُهُم اْلَحِديَث، َفَقاُلوا بَِأْجَمِعِهْم: اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ ِ اهلل ُد َرُسوُل اهلل، َفَحدَّ  ُمَحمَّ
، ُثمَّ ِ 

اُهْم بِاَل ِرَداٍء، َفنََزُلوا َعْن ِرَكابِِهْم ُيَقب ُلوَن َحْيُث َواَفْوا    َفَتَلقَّ
َدَخُلوا، َفِقيَل لِلنَّبِي

ُد َرُسوُل اهلل مِنُْه َوُهْم َيُقوُلوَن: اَل إَِلَه إِالَّ اهلُل ُمَحمَّ
، ُثمَّ َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلل ِ 

، ُمْرَنا ِ 
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، َفَلْم ُيْؤمِْن مَِن اْلَعَرِب َواَل «ْبِن اْلَولِيدِ  ُكوُنوا َتْحَت َراَيِة َخالِدِ »بَِأْمِرَك، َقاَل: 

 َغْيِرِهْم َأْلُف َغْيُرُهْم.

( وقال عقبه: َقْد 6/76) دالئل النبوة قلت: هذا الحديث رواه البيهقي يف

َجاَزِة َعْن َأبِي َأْحَمدَ ا  ِ َأْخَرَجُه َشْيُخَنا َأُبوَعْبِداهلل ْبِن  ْلَحافُِظ فِي الُمْعِجَزاِت بِاإْلِ

 َأُبوَعْبِداهلل
َّ
َعِديٍّ اْلَحافِِظ، َفَقاَل: َكَتَب إَِلي

ْبُن َعِديٍّ اْلَحافُِظ، َيْذُكُر َأنَّ   ِ 

دَ    ُمَحمَّ
 
َثُهْم َفَذَكَرُه َوَزاَد فِي  ْبَن َعلِي َّ َحدَّ

َلِمي آِخِرِه: َقاَل ْبِن اْلَولِيِد السُّ

دَ  ُث بَِهَذا  َأُبوَأْحَمَد: َأْنَبَأَنا ُمَحمَّ ، َكاَن اْبُن َعْبِداأْلَْعَلى ُيَحد  ُّ
َلِمي ٍّ السُّ

ْبَن َعلِي

اِ . ُقْلُت: َوَرَوى َذلَِك  ْن َأْصِل ِكَتابِِه َمَع َرِعيٍف اْلَورَّ
َثَنا بُِطولِِه مِ َمْقُطوًعا، َوَحدَّ

ْسنَاِد فِيِه، َواهلُل َأْعَلُم. فِي َحِديِث َعاِئَشَة، وَ  َأبِي ُهَرْيَرَة، َوَما َذَكْرَناُه ُهَو َأْمَثُل اإْلِ

( حديث 2/73) البداية والنهاية انتهى والحديث ال يثبت قال ابن كثير يف

( والحمل فيه على 2/37الضب على ما فيه من النكارة، والغرابة. وقال:)

 السلمي.

 :للعلماء يف حكمه قوالن حكمه:

 األول: الحل وهو قول جماهير العلماء، والطحاوي من الحنفية، قال يف

(: ففيما ذكرنا ما قد دل على إباحة أكل لحم الضب 773/ 7) مشكل اآلثار

وكل ما روي يف هذا سوى ذلك ففيما روينا يف هذا الباب ما يجزئ منه واهلل 

 نسأله التوفيق.
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استدلوا بحديث أخرجه الثاين: يحرم أكله، وهو مذهب أبي حنيفة، و

دُ 7326أبوداود) َثنَا ُمَحمَّ ، َأنَّ اْلَحَكمَ  ( قال: َحدَّ
ُّ
ْبَن َنافٍِع  ْبُن َعْوٍف الطَّاِئي

َثنَا اْبُن َعيَّاٍش، َعْن َضْمَضمِ  َثُهْم، َحدَّ ْبِن ُعَبْيٍد، َعْن  ْبِن ُزْرَعَة، َعْن ُشَرْيِح  َحدَّ

، َعْن َعبْ 
 
ْحَمنِ َأبِي َراِشٍد اْلُحْبَرانِي َنَهى َعْن َأْكِل  ِ ْبِن ِشْبٍل: َأّن َرُسوَل اهلل ِدالرَّ

. والحديث ضعفه البيهقي يف ب  (، وأسناده حسن، 2/796) الكربى َلْحِم الضَّ

من إقرار النبي لخالد ابن الوليد على  الصحيحين لكن ال يقاوم ما جاء يف

 أكله، ولو كان حراًما لنهى عنه.

 (:375/ 3) الجرارالسيل  قال الشوكاين يف

وأما ما روي من النهي عن أكل الضب فقد ضعف األئمة الحفاظ هذا 

الحديث فهو ال يصلح للحجة على فرض انفراده عن المعارض فكيف وقد 

عورض بما هو أوضح من شمس النهار، وأما دعوى ابن حجر أن إسناده 

ا لما علله به الحفاظ من العلل القادحة و لو قدرنا أنه حسن فال يصح ذلك ردًّ

حسن لم ينتهض لمعارضة شيء من أدلة الحل قال النووي وأجمع 

المسلمون على أن الضب حالل ليس بمكروه إال ما حكي عن أصحاب أبي 

حنيفة من كراهته وإال ما حكاه القاضي عياض عن قوم أهنم قالوا هو حرام 

وما أَنه يصح عن أحد فإن صح عن أحد فمحجوج بالنصوص وإجماع من 

 بله. انتهى.ق
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ولو قدرنا أنه ورد شيء على الكراهة كان حمله على أن ذلك قبل أن 

يتبين حال الضب أن ليس بممسوخ متعينا فليس يف المقام ما يصلح 

 لالحتجاج به على الكراهة أصاًل. انتهى.

اُد َوُهَو 6999) شرح معاين األثار وبما أخرجه الطحاوي يف (: من طريق َحمَّ

 اْبُن َأبِي ُسلَ 
َّ
ْيَماَن، َعْن إِْبَراِهيَم، َعِن األَْسَوِد، َعْن َعاِئَشَة رضي اهلل عنه: َأنَّ النَّبِي

صلى اهلل عليه وسلم ُأْهِدَي َلُه َضِب َفَلْم َيْأُكْلُه، َفَقاَم َعَلْيِهْم َساِئُل، َفَأَراَدْت 

: َأُتْعِطيَنهُ 
ُّ
َما ال َتْأُكلِيَن، وحماد ابن أبي سليمان  َعاِئَشُة َأْن ُتْعطَِيُه، َفَقاَل َلَها النَّبِي

 فيه كالم قال الحافظ يف التقريب صدو  له أوهام.

بن  ويف الجملة حديثه الينزل عن الحسن، ومع ذلك تابعه منصور

 (.93339المعتمر عند ابن أبي شيبة)

: فقد دل ذلك  (: قال محمد7/575) شرح معاين األثار قال الطحاوي يف

  كره لنفسه ولغيره أكل الضب، قال فبذلك نأخذ.على أن رسول اهلل

قيل له: ما يف هذا دليل على ما ذكرت، قد يجوز أن يكون كره له أن 

تطعمه السائل؛ ألهنا إنما فعلت ذلك من أجل أهنا عافته، ولوال أهنا عافته ما 

أطعمته إياه، وكان ما تطعمه السائل إنما هو هلل تعالى، فأراد النبي أن ال يكون 

ما يتقرب به إلى اهلل إال من خير الطعام، كما قد هنى أن ُيتصد  بالبسر الردّي. 

 انتهى 
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 قال يف الوسيط: وال يؤكل من الحشرات إال الضب.

: هذا غير مرضي فإن الحشرات اليربوع  مشكله قال ابن الصالح، يف

والقنفذ، ذكرهما األزهري وغيره. وروى الشيخان عن ابن عباس رضي اهلل 

اَل، »لى عنهما: أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قيل له: أحرام هو؟ قال: تعا

، ويف سنن أبي داود، لما رأى «َولَِكنَُّه َلْم َيُكْن بَِأْرِض َقْومِي َفَأِجُدنِي َأَعاُفهُ 

النبي الضبين المشويين بز ، فقال خالد: يا رسول اهلل أراك تقذره، وذكر تمام 

ُمهُ »الحديث. ويف رواية لمسلم:  ُكُلوُه َفإِنَُّه »ويف األخرى:  ،«اَل آُكُلُه َواَل ُأَحر 

، وكل هذه الروايات صريحة يف اإلباحة، «َحاَلُل، َوَلكِنَُّه َلْيَس مِْن َطَعامِي

 وألن العرب تستطيبه والدليل عليه قول الشاعر:

ـــا ـــا ِعْفُتَه ـــَباَب َفَم ـــُت الض   َأَكْل

 

ـــ ـــاًل لَِلْيَل ِعي َوْص ـــدَّ ـــِل َي  ىَوُك

 

  َوَلْيَلــــى اَل ُتِقــــرُّ َلُهــــْم بــــذاكا 

 
 

ـــنَمْ   ـــَد اْلَغ ـــَتَهْيُت َقِدي ـــي اْش   َوإِن 

ــدْ   ــًذا َوَق ــُروِف َحنِي ــَم اْلَخ  َوَلْح

 

ـــَبْم   ـــي الش  ـــاتًِرا فِ ـــِه َف ـــُت بِ  َأَتْي

ــــاُنُكمْ   ــــَبَهضُّ َوِحيَت ــــا اْل  َوَأمَّ

 

ـــَقْم    َفَأْصـــَبْحُت مِنَْهـــا َكثِيـــَر السَّ

ـــُت   ْب ـــَرةٍ َوَركَّ ـــى َتْم ـــًدا َعَل  ُزْب

 

ــــَم اأْلََدْم   ــــاُم َونِْع ــــنِْعَم الطََّع  َف

ـــُتمُ   ـــا نِْل ـــا َكَم ـــُت مِنَْه ـــْد نِْل  َوَق

 

 َفَلــــْم َأَر فِيَهــــا َكَضــــبٍّ َهــــِرْم  

َجاِج    َوَما فِي اْلُبُيوِض َكَبـْيِض الـدَّ

 

َجاِج ِشـــَفاُء اْلَقـــِرْم    َوَبـــْيُض الـــدَّ

ــَباِب َطَعــاُم ا   ْلَعِريــِب َوَمْكــُن الض 

 

ــــْم   ــــوُس اْلَعَج ــــَتِهيِه ُنُف  َواَل َتْش
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قوله: الحنيذ، أي المشوي، وماء الشبم بفتح الشين المعجمة وفتح الباء 

الموحدة ماء األسنان، والبهض بكسر الباء الموحدة وفتح الهاء وبالضاد 

المعجمة األرز باللبن، والقرم بفتح القاف وكسر الراء الرجل يشتهي اللحم، 

لمكن بفتح الميم وإسكان الكاف وبالنون يف آخره، بيض الضب والكشا وا

جمع كشية بضم الكاف وإسكان الشين المعجمة. وال يكره أكله عندنا خالًفا 

لبعض أصحاب أبي حنيفة. وحكى القاضي عياض عن قوم تحريمه. قال 

 اإلمام العالمة النووي: وما أَنه يصح عن أحد. انتهى.

بن حسنة، قال: نزلنا أرًضا كثيرة الضباب،  دالرحمنوأما ما روى عن عب

فأصابتنا مجاعة، فطبخنا منها أي من الضباب، فإن القدور لتغلي إذ جاءنا 

فقلنا: ضباب أصبناها، فقال: « َما َهَذا؟»رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال: 

ْن َبنِي إِْسَراِئيَل ُمِسَخْت َدَوابَّ فِي اأْلَ »
ًة مِ ْرِض َوإِن ي َأْخَشى َأْن َيُكوَن َهَذا إِنَّ ُأمَّ

«مِنَْها، َفَلْم آُكْلَها َوَلْم َأْنَه َعنَْها
(1)

، فيحتمل أن ذلك قبل أن يعلم أن الممسوخ ال 

 يعقب.

ويف الرتمذي، عن أبي هريرة رضي اهلل تعالى عنه: أن النبي صلى اهلل عليه 

ها ذات أنواط، وسلم لما خرج إلى حنين، مر بشجرة للمشركين يقال ل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنما  «فلم آكلها ولم أنه عنها»( وهو صحيح اإلسناد. وقوله يف آخره: 3/326أخرجه أحمد ) (3)

 ( وهو صحيح أيًضا.7/5) المسند هو من حديث أبي سعيد يف
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يعلقون عليها أسلحتهم، فقالوا: يا رسول اهلل اجعل لنا ذات أنواط كما لهم 

، َهَذا َكَما َقاَل َقْوُم »ذات أنواط، فقال صلى اهلل عليه وسلم: 
ِ
ُسْبَحاَن اهلل

ِذي َنْفِسي بَِيِدِه َلَتتَّبُِعنَّ  َسنََن َمْن  ُموَسى: اْجَعْل َلَنا إِلًها َكَما َلـُهْم آلَِهُة، َفَوالَّ

، قالوا: «َقْبَلُكْم ِشْبًرا بِِشْبٍر َوِذَراًعا بِِذَراٍع َحتَّى َلْو َدَخُلوا ُجْحَر َضبٍّ َلَدَخْلُتُموهُ 

 .«َفَمْن؟!»يا رسول اهلل، اليهود والنصارى؟ قال: 

قال ابن عباس رضي اهلل تعالى عنهما: ما أشبه الليلة بالبارحة؟ هؤالء بنو 

 إسرائيل.

: تفكرت برهة يف وجه ضرب المثل  عارضة األحوذي ن العربي يفقال اب

بالضب، فعرضت لي يف الخاطر معان، أشبهها اآلن أن الضب عند العرب 

يضرب به المثل للحاكم من اإلنس، والحاكم تأيت إليه الخلق بأجمعهم، فيما 

يعرض من األمور لهم، فال يتأخر أحد عنه فكان المعنى مصيرهم لذلك. 

 انتهى

 الهر:

 (:33-7/36هو السنور.قال الدميري )

السنور: بكسر السين المهملة وفتح النون المشددة، واحد السنانير، 

حيوان مواضع ألوف خلقه اهلل تعالى لدفع الفأر، وكنيته أبوخداش 

 وأبوغزوان وأبوالهيثم وأبوشماخ، واألنثى أم شماخ. وله أسماء كثيره.
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م يعرفه، فتلقاه رجل فقال: ما هذا السنور؟ قيل: إن أعرابًيا صاد سنوًرا فل

ولقي آخر فقال: ما هذا الهر؟ ثم لقي آخر فقال: ما هذا القط؟ ثم لقي آخر 

فقال: ما هذا الضيون؟ ثم لقي آخر فقال: ما هذا الخيدع؟ ثم لقي آخر فقال: 

ما هذا الخيطل؟ ثم لقي آخر فقال: ما هذا الدم؟ فقال األعرابي: أحمله 

اهلل تعالى يجعل لي فيه مااًل كثيًرا فلما أتى به إلى السو ، قيل له:  وأبيعه لعل

بكم هذا؟ فقال بمائة فقيل له: إنه يساوي نصف درهم، فرمى به وقال: لعنه 

اهلل، ما أكثر أسماءه وأقل ثمنه! وهذه األسماء للذكر، قاله يف الكفاية. وقال 

 ثى الضفادع ضفدعة. انتهى.ابن قتيبة: يقال يف األنثى سنورة كما يقال يف أن

وال يمتنع القياس يف خيطلة وضيونة وقطة وخيدعة وهرة. روى  :قلت

الحاكم، عن أبي هريرة رضي اهلل تعالى عنه قال: كان النبي يأيت دار قوم 

إِنَّ فِي »األنصار، ودوهنم دور ال يأتيها. فشق عليهم ذلك، فكلموه فقال: 

نَّْوُر َسُبعُ »دارهم سنوًرا، فقال:  ، قالوا: فإن يف«َداِرُكْم َكْلًبا ، ثم قال: «الس 

حديث صحيح...
(1)
 

وهو َريف لطيف يمسح بلعابه وجهه، وإذا تلطخ شيء من بدنه نظفه، 

وهو يف آخر الشتاء هتيج شهوته، فيتألم ألًما شديًدا من لذع مادة النطفة فال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(. وأخرجه مختصًرا الطحاوي 3/932( والبيهقي )7739(، وأحمد )3/377أخرجه الحاكم ) (3)

(، 3/67(، والدارقطني )5/3729) الكامل يف(، وابن عدي 9656) شرح مشكل اآلثار يف

 بن المسيب ضعيف. (. وفيه عيسى3/377والحاكم )
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الدها، وقيل: يزال يصيح حتى يلقي تلك المادة. وإذا جاعت األنثى أكلت أو

 إهنا تفعل ذلك لشدة محبتها لهم وأنشد الجاحظ:

 َجاَءْت َمـَع اإِلْشـِفيِن فِـي َهـْوَدٍج 

 

  ُتْزِجـــى إَِلـــى النُّْصـــَرِة َأْجنَاَدَهـــا 

 
ــــَرةُ  ــــا ِه ــــي فِْعلَِه ــــا فِ  َكَأنََّه

 

ـــــا   ـــــَل َأْواَلَدَه ـــــُد َأْن َتْأُك  ُتِري

 
فأر فيهرب، فيشمه أوال، وإذا بال السنور سرت بوله حتى ال يشم رائحته ال

فإذا وجد رائحته شديدة، غطاه بحيث يواري الرائحة والجرم، وإال اكتفى 

بأيسر التغطية. قالوا: والفأرة تعرف رجيع السنور، وذكر الزمخشري أن اهلل 

تعالى ألهم الهرة ذلك، ليتنبه بذلك قاضي الحاجة من الناس فيغطي ما يخرج 

منع غيره من السنانير الدخول إلى ذلك المنزل، منه. وإذا ألف السنور منزال، 

وحاربه أشد محاربة وهو من جنسه، علًما منه بأن أربابه ربما استحسنوه 

وقدموه عليه، أو شاركوا بينه وبينه يف المطعم، وإن أخذ شيًئا مما يخزنه 

أصحاب المنزل عنه هرب علًما منه بما يناله منهم من الضرب. وإذا طردوه 

سح هبم، علًما منه بأنه يخلصه التملق ويحصل له العفو تملقهم وتم

واإلحسان. وقد جعل اهلل تعالى يف قلب الفيل الفر  منه، فهو إذا رأى سنوًرا 

 هرب. وحكي أن جماعة من أهل الهند هزموا بذلك.

 أنواع السنور:

 والسنور ثالثة أنواع:
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 أهلي. -3

 ووحشي. -9

 وسنور الزباد. -7

نفس غضوبة يفرتس ويأكل اللحم الحي  وكل من األهلي والوحشي له

ويناسب اإلنسان يف أمور: منها أنه يعطس ويتثاءب ويتمطى ويتناول الشيء 

بيده، وتحمل األنثى يف السنة مرتين، ومدة حملها خمسون يوًما. والوحشي 

حجمه أكرب من حجم األهلي قال الجاحظ: قال العلماء: اتخاذ السنور 

 وتربيته مستحبة. 

ويني يف األشكال، عن ابن الفقيه، أن لبعض السنانير أجنحة وذكر القز

كأجنحة الخفافيش من أصل األذن إلى الذنب، فإن صح ذلك فالظاهر أنه 

 كالسنور الربي، عمال بالمشاكلة. 

وقال مجاهد: جاء رجل إلى شريح القاضي، يخاصم آخر يف سنور فقال: 

نا، فقال شريح: اذهبا به إلى بينتك؟ قال: ما أجد بينة يف سنور ولدته أمه عند

أمه فإن استقرت واستمرت ودرت، فهو سنورك، وإن هي اقشعرت وازبأرت 

 وهربت فليست بسنورك.

 وقد اختلفوا يف حكم أكله إلى قولين: حكمه:

 األول: فعند المالكية يكره أكله بنوعيه.
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: أن  يحرم بنوعيه ويستدلون حديث جابر والجمهور الثاين: عند الحنفية

( 7957( وابن ماجه )7773لنبي هنى عن أكل الهر وأكل ثمنها. رواه أبوداود )ا

بن زيد الصنعاين ضعيف ولهذا قال  ( ويف إسناده عمر3977والرتمذي )

بن زيد ال نعرف كبير أحد روى عنه  الرتمذي بعده: هذا حديث غريب، وعمر

 وألنه يعدو بنابه.  غير عبدالرزا ، قالوا:

ح تحريم أكل السنور األهلي والوحشي، لما روي يف قال الدميري: األص

الحديث المتقدم، أنه سبع. وروى البيهقي وغيره، عن أبي الزبير، عن جابر 

رضي اهلل تعالى عنه قال: هنى رسول اهلل عن أكل الهرة وأكل ثمنها. ويف 

صحيح مسلم ومسند اإلمام أحمد وسنن أبي داود أن النبي هنى عن بيع 

 السنور.

محمول على الوحشي الذي ال نفع فيه. وقيل: هني تنزيه حتى  فقيل:

يعتاد الناس هبته وإعارته، كما هو الغالب فإن كان مما ينفع وباعه صح البيع، 

 وكان ثمنه حالاًل. 

هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إال ما حكى ابن المنذر، عن أبي هريرة 

محتجين هبذا الحديث.  بن زيد أنه ال يجوز بيعه وطاوس ومجاهد وجابر

وأجاب الجمهور عن الحديث، بأنه محمول على ما ذكرناه، وهذا هو 

بن عبدالرب، أن الحديث ضعيف،  المعتمد. وأما ما ذكره الخطابي وأبوعمر
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فليس كما قاال، بل الحديث صحيح كما تقدم. وقول ابن عبدالرب لم يروه عن 

ن مسلًما رواه يف صحيحه من بن سلمة، غلط أيًضا، أل أبي الزبير غير حماد

رواية معقل عن عبيد اهلل عن أبي الزبير، فهذان ثقتان روياه عن أبي الزبير، 

وهو ثقة. ورواه ابن ماجه عن ابن لهيعة عن أبي الزبير وال يضره ذلك. 

واختلفت الرواية عن اإلمام أحمد يف سنور الرب، وأكثر الروايات على تحريمه 

ضرمي من أصحابنا، وهو مذهب مالك وأما األهلي كالثعلب. وبحله قال الح

فحرام عند أبي حنيفة، ومالك وأحمد واختار البوشنجي من أصحابنا الحل 

 هواألصح تحريمه كما تقدم. ا
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 اْبِن آَوى والثعلب

 َواْخَتَلَف اأْلَْصَحاُب فِي اْبِن آَوى-333

 

ــاَوى  َئاَب َس ــذ  ــاَل ال ــُهْم َق   َفَبْعُض

 
 َصحُّ ِقيَل َبْل َكالثَّْعَلـِب َوْهَو اأْلَ -335

 

َجاِج َمـا ُربِـي    َيْسِرُ  مِْن َنـْوِع الـدَّ

 
 الشرح:

 (:333-3/337قال الدميري )

ابن آوى: جمعه بنات آوى وكذلك ابن عرس وابن المخاض وابن 

اللبون تقول بنات عرس وبنات مخاض وبنات لبون وبنات آوى وال ينصرف 

 قال الشاعر:

ــَن آَوى ــنَْص  إِنَّ اْب ــِديُد الُمْقَت  َلَش

 

  َوْهَو إَِذا َما ِصـيَد ِريـَح فِـي َقَفـْص  

 
وكنيته أبوأيوب وأبوذئيب وأبوكعب وأبورائل وسمي ابن آوى ألنه يأوي 

إلى عواء أبناء الشجرة كقاضيان ويقال للبزاة والشواهين وغيرهما مما يصيد 

يعدو على  صقور، ولفظه مشتق من البزوان وهو طويل المخالب واألَفار

غيره، ويأكل مما يصيد من الطيور وغيرها. وخوف الدجاج منه أشد من 

خوفها من الثعلب، ألنه إذا مر تحتها وهي على الشجرة أو الجدار تساقطت 

 وإن كانت عدًدا كثيًرا.
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أي: علماء الشافعية اختلفوا يف  حكمه: قوله: )َواْخَتَلَف اأْلَْصَحاُب(:

ولين، فبعضهم قاسه على الذئب، وقال: هي القول بحله وتحريمه على ق

 سواء، فحرموه، والبعض اآلخر قاسه على الثعلب، وقال: بحله على ما يأيت.

 وقد اختلفوا أيًضا يف حكم أكله على قولين:

القول األول: تحريمه وهو قول الحنابلة
(1)

، واألصح عند الشافعية
(2)
ألنه  

 مستخبث وله ناب يعد وبه ويأكل الميتة.

ول الثاين: إباحته ـ وهو رواية يف مذهب الحنابلة والوجه الثاين يف الق

مذهب الشافعية ألن نابه ضعيف
(3)

 . 

قال الفوزان حفظه اهلل يف الملخص الفقهي: والراجح يف نظري تحريمه 

وضعف نابه كما عللوا به ال يقتضي إباحته ـ إذا كان مستخبًثا ويأكل الجيف، 

 ريمه.ألن ذلك علة أخرى تقتضي تح

وقال الدميري: األصح تحريم أكله، ألنه يعدو بنابه ولو قيل إن نابه 

ضعيف فيكون كالضبع والثعلب لكان مذهًبا. وملخص ما فيه عندنا وجهان: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/595بحاشيته ) المقنع  (3)

 .(3/777) مغني المحتاج  (9)

 (.9/357البن هبيرة ) اإلفصاح  (7)



 يف شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان فتح ذي الجالل واإلكرام

 

564 

  

  

  

 

األصح يف المحرر والمنهاج والشرح والحاوي الصغيرين التحريم. والثاين 

 وهو اختيار الشيخ أبي حامد الحل. 

فقال كل ما هنش بأنيابه فهو من السباع. وسئل اإلمام أحمد عنه؟ 

 هوبحظره قال أبوحنيفة وصاحباه. ا
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 النِّمس

 َوالن ْمُس مِْن ِجـنِْس َبنَـاِت ِعـْرسِ 

 

  َوَهَكــــَذا اْلــــَوْبُر بَِغْيــــِر َلــــْبسِ  

 
 الشرح:

(: النمس: بنون مشددة مكسورة، وبالسين المهملة 3/375قال الدميري )

قطعة قديد، تكون بأرض مصر، يتخذها الناَور يف آخره دويبة عريضة، كأهنا 

إذا اشتد خوفه من الثعابين، ألن هذه الدويبة تقتل الثعبان وتأكله. قاله 

 الجوهري.

وقال قوم: هو حيوان قصير اليدين والرجلين، ويف ذنبه طول يصيد الفأر 

 والحيات ويأكلها.

بمصر  بن سلمة: هو الظربان، وقال الجاحظ: يزعمون أن وقال المفضل

دويبة يقال لها النمس، تنقبض وتنطوي إلى أن تصير كالفأر، فإذا انطوى 

 عليها الثعبان زفرت ونفخت وانتفخت فيتقطع الثعبان.

وقال ابن قتيبة: النمس ابن عرس وتسميته نمًسا يحتمل أن يكون مأخوًذا 

ه من قولهم: نمس بالكالم أي أخفاه، ونمس الصائد إذا اختفى يف الدريئة، ألن

لما كان يتماوت وتسكن أطرافه حتى تعضه الحية فيأكلها أشبه الصائد يف 

 اختفائه يف الدريئة.
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يختلف حكمه بسبب الخالف يف أوصافه، فإذا كان الضربان، أو  حكمه:

فسيأيت حكمهما، والرافعي يف كتاب الحج قال: إن النمس أنواع  ابن عرس

 على ما نقله الدميري.

 والن:ومع ذلك للعلماء فيه ق

 األول: تحريم األكل الستخباثه، وهو قول للشافعية، والحنابلة، 

 الثاين: أنه مكروه، وهو قول المالكية.

 بنات عرس:

 تقدم الكالم عليه وحكمه

 الوبر:

 تقدم الكالم عليه، وحكمه.
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 الببر

ــالنَِّمرْ -336 ــاٍء َك ــًرا بَِب ــوا َبْب ُم  َوَحرَّ

 

ــدْ   ــَواُم َق ــالنُّوِن َه ــُر بِ ــِهرْ  َوالن ْب   ُش

 
ٍء َوِرمْ -333

ْ
 َقاُلوا َمَتى َدبَّ َعَلى َشـي

 

 َكَأنَّـــُه َينُْفـــُث مِـــْن ِرْجَلْيـــُه ُســـْم  

 
 فِي َرْوَضـٍة َبـْيَن َبْبـٍر َوَأَسـدْ -337

 

ـــْد   ـــَذا ُمْعَتَم ـــْيَس َه ـــَداَوُة َوَل  َع

 
 فِــي َجــاِحٍظ َبْينَُهَمــا َصــَداَقهْ -332

 

ـــاَقهْ   ـــْد َس ـــَذا َق ـــِرِي َهَك  َزَمْخَش

 
َوالن ْمُس فِي ُدْنَياُه َقـْد َعـاَدى -357

ــــــــــــــــــــــــــــــــدْ   اأْلََس

 

ـــْد   ـــي َبَل ـــَراُه فِ ـــُث َي ـــُه َحْي  َيْأُكُل

 
 َزَمْخَشِرِي َقاَل َواْلَبْبـُر ُرِكـْب -353

 

ـْبِع َمِهيـُب َوَعَجـْب    فِي ُصوَرِة السَّ

 
ــهِ -359 ــا فِي ــْفَرٍة َوَأْيَض ــُع بُِص  ُمَلمَّ

 

ــْيَس َمحْ   ــوُد َل ــوُط السُّ ــا اْلُخُط  َض

 
 الشرح:

 تضمنت هذه األبيات اإلشارة إلى أحكام عدة من الحيوانات.

 (:3/337قال الدميري )

البرب: بباءين موحدتين األول مفتوحة والثانية مكسورة ضرب من السباع 

يعادي األسد من العدو ال من العدوان. ويقال له: الربيد، ويقال له الفرانق 

معرب شبيه بابن آوى، ويقال إنه متولد  بضم الفاء وكسر النون. وهو هندي

من الزبرقان واللبوة ومن طبعه أن األنثى منه تلقح من الريح، ولهذا كان 

عدوه كالريح وال يقدر أحد على صيده، وإنما تسر  جراؤه فتجعل يف مثل 
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القوارير من زجاج، ويركض هبا على الخيول السابقة، فإذا أدركهم أبوها 

ها فيشتغل بالنظر إليها، والحيلة يف إخراج ولده منها ألقوا إليه قارورة من

فيفوته بقيتها فيربى حنيئذ، ويألف الصبيان ويأنس باألنس، وهو يألف شجرة 

الكافور كثيًرا فإذا كان عندها لم يستطع أحد أن يأخذ منها شيًئا لكنه يفارقها 

أخذوا يف زمن معلوم، فإذا علم أهل تلك النواحي بذلك أتوا إلى الشجرة و

 همنها الكافور. ا

 يحرم أكله؛ ألنه يتقوى بنابه. حكمه:

 النبر:

 (:3/375قال الدميري )

النرب: بالكسر دويبة شبيهة بالقراد لكنها أصغر منه إذا دبت على البعير 

 بن الربصاء: تورم مدهبا، والجمع نبار وأنبار. قال الراجز شبيب

ــــارْ  ــــَدٍن َوإِيَق ــــْن َب ــــا مِ  َكَأنََّه

 

ـــْت   ـــارْ  َدبَّ ـــاِت اأْلَْنَب ـــا َذَرَب   َعَلْيَه

 
ويروى: عاربات األنبار، واألنبار أيًضا ضرب من السباع، قاله ابن سيده. 

قال البطليوسي، يف الشرح: ويروى هذا البيت بالفاء، وهو أفعال من الشيء 

الوافر، ويروى بالقاف يريد أهنا أوقرت بالشحوم ومعنى الرواية األولى، أن 

ووفورها دبت عليها األنبار فلسعتها، وقوله ذربات، يف معناها  هذه من سمنها

وجهان: أحدهما أهنا الحديدة اللسع مأخوذة من قولهم: سكين ذرب 
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ومذرب، أي حادة، والثاين أهنا مسمومة، يقال: ذربت السهم إذا سقيته السم 

 هويقال للسم الذرب انتهى. ا

مضيًفا له إلى الحيوان  والذي يظهر لي أن المصنف ساقه يف هذا الموطن

البن  معجم مقاييس اللغة ذي األربع، ال الدويبة التي ذكرها الدميري ويف

مت 777/ 5فارس ) ( الن رب: ُدَوْيبَّة، والجمع أنبار، ألنَّه إذا دبَّ على اإلبل تورَّ

 جلوُدها وارتَفعت. قال:

ـــتِيَقارْ  ـــَمٍن واْس ـــْن ِس ـــا مِ  َكَأنََّه

 

ـــا َذرِ   ـــْت َعَلْيَه ـــارْ َدبَّ ـــاُت اأْلَْنَب  َب

 
: النرب ضرب من السباع ليس بذئب وال  المخصص وقال ابن سيده يف

 دب.

وقال: أبوحنيفة النرب ذباب مثل النعرة أغرب إذا لسع ورم مكانه ورهل 

يكون بناحية العالية وقد تقدم أهنا دويبة تعض اإلبل فيرم موضع لسعها 

 ويحبط والجمع انبار. انتهى
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 الزرافة

َراَفـهْ وَ -357  اْخَتَلَف اأْلَْشَياُخ فِي الزُّ

 

 بِاْلِعَياَفــــهْ « التَّنْبِيــــهِ »َفَقـــاَل فِــــي  

 
َماُم َحْمـَزهْ -353 ْيُخ اإْلِ  َواْعَتَرَض الشَّ

 

ــــَزهْ   ــــُه بَِغْم ــــْرِحِه َتنْبِيَه ــــي َش  فِ

 
ـْيُخ َرآَهـا َوَسـِمعْ -355  َفَلْم َيـُك الشَّ

 

ـــا َســـْبُع َلَهـــا َنـــاُب َشـــنِعْ    بَِأنََّه

 
ــَردْ -356 ــا َواْنَف نًّ ََ ــالتَّْحِريِم  ــاَل بِ  َفَق

 

ــُه َعَضــدْ   ــْن َصــاِحٍب َل ــَرى مِ ــا َت  َوَم

 
ـــاَوى»َوفِـــي -353 لِْلُحَســـْيِن « اْلَفَت

ــــــــــــــــــــــــــــــــي  اْلَقاِض

 

ـــي  ـــاْلَجَواِز َقاِض ـــا بِ ـــْوُل فِيَه  اْلَق

 
ــي-357 ــُن َكج  اُء َواْب ــرَّ ــِه اْلَف  َأْفَتــى بِ

 

 ج  َحَكــى اْلِفــَدا بَِقْتلَِهــا فِــي اْلَحــ 

 
352- 

ُّ
ــي ــُه اْلِعْجلِ ــا َقاَل ــلُّ َأْيًض  َواْلِح

 

  
ُّ
ــــي ــــالُِم اَلمْرِض ــــوِح اْلَع  َأُبواْلُفُت

 
ــْبكِي-367 ُّ السُّ

 لَِقــْولِهْم َأْفَتــى التَِّقــي

 

ــِك   ْف ــْوَل اإْلِ ــْيَس َق ــا َل ــلُّ فِيَه  َواْلِح

 
ـــٍل ُيِحـــلُّ  َوَأْحَمـــدُ -363 ـــُن َحنَْب  ْب

 

 لُّ َوالَمنْــــُع فِيَهــــا َكــــاَد َيْضــــَمحِ  

 
 َقاَل َأُبواْلَخطَّـاِب َأْيًضـا َتْحـُرمُ -369

 

 َوَقْوُلـــُه َمـــا َســـلَُّموا 
ْ
 اْلَحنَْبــــلِي

 
ـــالتَّْحِريمِ -367 ـــاَل بِ ـــَوِويُّ َق  َوالنَّ

 

ِعيمِ   ـــــــزَّ ـــــــَة ال ـــــــا َمَقاَل  ُمتَّبًِع

 
ـــْيَخ ابِـــي إِْســـَحاَ  فِـــي -363 الشَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــهِ »  «التَّنْبِي

 

ـــ  ـــى النَّبِي ـــى َعَل ـــْد َيْخَف ـــاَل َق  هِ َفَق

 
 َفاْلِحــلُّ فِيَهــا لِْلَفِقيــِه اَلِئــُح -365

 

ــــاِدُح   ــــِه ُتَك ــــْت بِ ــــا َلْيَس  إِْذ َناُبَه

 
ْبُع ُذو َناٍب َوَمْع َهـَذا َيِحـْل -366  َوالضَّ

 

 َفإِنَّــــُه اَل َيْبَتــــِدي َكــــَذا ُنِقــــْل  

 
 َواْلِعْرُس ُذو َناٍب َكـَذاَك الثَّْعَلـُب -363

 

ـــــــُب   ـــــــِه اَل َيْغلِ ـــــــُه بِنَابِ َنُّ
ِ
 أل
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 َوَأنََّها َتْرَعى اْلَحِشيَش َواْلَخَبطْ -367

 

 َكــَذا اْلَغَزالـِــي َقاَلـــُه فِيَهـــا َوَخـــطْ  

 
ـــيُش -362 ـــِه َتِع ـــْت بِ ـــا َلْيَس  َوَناُبَه

 

ـــيُش   ـــاُت ِواْلَحِش ـــا النََّب ـــْل ُقوُتَه  َب

 
 َوَأنََّها ُتْؤَكـُل فِـي َأْرِض اْلـَيَمنْ -337

 

ِعي َوْصـــاًل لَِلْيَلـــى  َوُكـــِل َيـــدَّ

 

ــــذاكاوَ   ــــْم ب ــــرُّ َلُه ــــى اَل ُتِق   َلْيَل

 
 

ــنْ   ــْم ُيَش ــٍم َل ــِريُع َهْض ــا َس  َوَلْحُمَه

 
ــنُ -333  َوَجــاِحُظ َقــْد َقــاَل َقــْد ُتَمك 

 

ــــنُ   َراِف َوَه ــــزَّ ــــَر ال ــــُة َغْي  َزَراَف

 
طْ -339 َعى التَّْرِكيَب فِيَها َقـْد َغلـِ  َمِن ادَّ

 

ــــَتلِطْ   ــــاِت ُمْخ َه ــــْوُلُهْم بِالتُّرَّ  َوَق

 
 َمـْن َقـاَل َهــَذا ِعنْـَدُه اْلُخَراَفــهْ -337

 

ــهْ   ــْن َحــِديٍث َجــاَء َعــْن ُخَراَف ــْم مِ  َك

 
ــهْ -333 ــْم ُزَراَق ــاَل َلُه ــْن َق ــْوُل َم  َوَق

 

ـــهْ   ـــَت اْلَعاَلَق ـــْيَس َثابِ ـــاِف َل  بِالَق

 
ـــامُ -335 ـــُه إَِم ـــَذا َقْبَل ـــاَل َه ـــا َق  َم

 

ـــامُ   ـــا اأْلََن ـــَدي بَِه ـــٍة ُيْه ـــي ُلَغ  فِ

 
ــزَّ -336 ــَتَهرْ إِِذ ال ــِد اْش ــُه َق  َراُف َلْفُظ

 

ْجــِل ِقَصــرْ   ــي الر 
 فِــي َيــِدِه ُطــوُل َوفِ

 
َراَفـهْ « ُمْحَكمٍ »فِي -333  َقْد َقاَل َوالزَّ

 

 فِــي َخْلِقَهــا ُحْســُن َلَهــا َصــاَلَفهْ  

 الشرح: 

 سا  ما يتعلق بالزرافة على أخصر بيان وأوضحه.

 ها.وقد اختلف العلماء فيها على ما ترى، والصحيح حل

 (:37-7/2) الحيوان قال الدميري يف

الزرافة: هي بفتح الزاي المخففة وضمها، وهي حسنة الخلق، طويلة 

اليدين، قصيرة الرجلين، مجموع يديها ورجليها نحو عشرة أذرع، ورأسها 
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كرأس اإلبل، وقرهنا كقرن البقرة، وجلدها كجلد النمر، وقوائمها وأَالفها 

، ليس لها ركب يف رجليها، وإنما ركبتاها يف كالبقر، وذنبها كذنب الظبي

يديها، وهي إذا مشت، قدمت الرجل اليسرى واليد اليمنى، بخالف ذوات 

األربع كلها فإهنا تقدم اليد اليمنى والرجل اليسرى، ومن طبعها التودد 

والتأنس، وتجرت وتبعر ولما علم اهلل تعالى أن قوهتا من الشجر، جعل يديها 

لتستعين بذلك على الرعي منها بسهولة. قاله القزويني يف  أطول من رجليها

بن عبداهلل  عجائب المخلوقات. ويف تاريخ ابن خلكان، يف ترجمة محمد

العتبي البصري اإلخباري الشاعر المشهور أنه كان يقول: الزرافة بفتح الزاي 

وضمها الحيوان المعروف وهي متولدة بين ثالث حيوانات، بين الناقة 

ة والبقرة الوحشية والضبعان وهو الذكر من الضباع، فيقع الضبعان الوحشي

على الناقة فتأيت بولد بين الناقة والضبع، فإن كان الولد ذكًرا، وقع على البقرة 

فتأيت بالزرافة، وذلك يف بالد الحبشة، ولذلك قيل لها الزرافة، وهي يف األصل 

لعجم تسميها الجماعة، فلما تولدت من جماعة، قيل لها ذلك. وا

 )اشرتكاولنك(؛ ألن )اشرت( الجمل، و)كاو( البقرة، و)لنك( الضبع.

وقال قوم: إهنا متولدة من حيوانات مختلفة، وسبب ذلك اجتماع الدواب 

والوحوش يف القيظ، عند المياه، فتتسافد فيلقح منها ما يلقح، ويمتنع منها ما 

فتختلط مياهها فيأيت منها  يمتنع، وربما سفد األنثى من الحيوان ذكور كثيرة،

خلق مختلف الصور واأللوان واألشكال. والجاحظ ال يرضى هذا القول، 
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ويقول: إنه جهل شديد، ال يصدر إال ممن ال تحصيل لديه، ألن اهلل تعالى 

يخلق ما يشاء، وهو نوع من الحيوان قائم بنفسه، كقيام الخيل والحمير، ومما 

 هذلك وتحقق. ا يحقق ذلك أنه يلد مثله وقد شوهد

 يف حكمها وجهان:  حكمه:

 أحدهما: التحريم:

للنووي أهنا محرمة بال  شرح المهذب ويف التنبيه وبه جزم صاحب

خالف، وأن بعضهم عدها من المتولد بين المأكول وغيره وقال بتحريمها 

 القاضي أبوالخطاب من الحنابلة.

م الحموي، ونقله بن أبي الد والثاين الحل: وبه أفتى الشيخ تقي الدين

عن فتاوي القاضي حسين وذكر أبوالخطاب ما يوافق الحل فإنه حكى يف 

فروعه قولين يف أن الكركي والبط والزرافة، هل تفدى بشاة أو تفدى بالقيمة؟ 

والفداء ال يكون إال للمأكول. قال ابن الرفعة: وهو المعترب، كما أفتى به 

ليست الزرافة بالفاء بل بالقاف. قال البغوي قال: ومنهم من أول لفظها وقال: 

الشيخ تقي الدين السبكي: هذا التعليل ليس بشيء ألنه ال يعرف. واختار يف 

الحلبيات حلها كما أفتى به ابن أبي الدم، ونقله عن القاضي حسين وتتمة 

التتمة قال: وما ادعاه النووي ممنوع وما ادعاه أبوالخطاب الحنبلي يجوز 

ى بنابه، وأما هذا الذي شاهدناه فال وجه للتحريم فيه. حمله على جنس يتقو
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: وما ذكره  شرح التنبيه وما برحت أسمع هذا بمصر وقال ابن أبي الدم، يف

 الشيخ يف التنبيه غير مذكور يف كتب المذهب.

وقد ذكر القاضي حسين أهنا تحل ثم قال: قلت هذا مع أهنا أقرب شبها 

يحمل على حلها ويمكن أن يقال: إنما  بما يحل، وهو اإلبل والبقر، وذلك

ذكر الشيخ ذلك اعتماًدا على ما ذكر أهل اللغة أهنا من السباع، وتسميتهم لها 

بذلك تقتضي عدم الحل، وإذا كان كذلك فقد ذكر صاحب كتاب العين أن 

الزرافة بفتح الزاي وضمها من السباع ويقال لها بالفارسية: )اشرتكاولنك(. 

آخر أن الزرافة متولدة بين الناقة الوحشية والضبع، فيجيء وقد ذكر يف موضع 

الولد يف خلقة الناقة والضبع، فإن كان الولد ذكًرا عرض لألنثى من بقر 

الوحش فيلحقها، فتأيت بالزرافة. وسميت بذلك ألهنا جمل وناقة، ولما كان 

رآها كذلك وسمع الشيخ أهنا من السباع اعتقد أهنا من السباع حقيقة ولم يكن 

فاستدل بذلك على تحريم أكلها انتهى. وقد تقدم أن الجاحظ لم يرتض هذا 

القول، وقال إن هذا القول جهل بين، وإن الزرافة نوع من الحيوان قائم بنفسه 

 كقيام الخيل والحمير.

وهذا الذي قاله الجاحظ معارض لما نقله ابن أبي الدم عن صاحب 

كولين، وما تمسك به ابن أبي الدم من كتاب العين، من كوهنا متولدة بين مأ

الشبه باإلبل والبقر شبه بعيد، لما يشاهد من طول يديها وقصر رجليها، ولو 

كان الشبه البعيد كافًيا لحل أكل الصرارة لشبهها بالجرادة ولجاز أكله، ألن 
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أن بعضهم عد الزرافة من ، شرح المهذب خفه يشبه خف الجمل. وقد ذكر يف

كول وغير مأكول، واستدل به على تحريمها وكالم الجاحظ المتولد بين مأ

ينفي هذا، ويقتضي الحل وهو المختار يف الفتاوى الحلبيات كما سبق، وهو 

مذهب اإلمام أحمد ومقتضى مذهب مالك، وقواعد الحنفية تقتضيه وإذا 

تعارضت األقوال، وتساقط اعتبار مدلولها، رجعنا إلى اإلباحة األصلية، 

 هه بما ال نص فيه بالتحريم والتحليل. اوالتحقت هذ

 والقول بحلها هو المتعين لألصل يف الباب.
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 الظبي

 َكَذا َكـْبُش اْلَجَبـْل -337
ُ
ْبي  َوُيْؤَكُل الظَّ

 

ــْل   ــَوْحِش َح ــاُر اْل ــَذا ِحَم ــُل َك   َوَأي 

 الشرح: 

 (:7/397قال الدميري )

والجمع الظبي: الغزال والجمع أَب وَباء وَبي، واألنثى َبية، 

َبيات بالتحريك وَباء، وأرض مظباة أي كثيرة الظباء، وَبية اسم امرأة 

تخرج قبل الدجال تنذر المسلمين به
(1)

، قاله ابن سيده. قال الكرخي: الظباء 

ذكور الغزالن، واألنثى: الغزال، قال اإلمام: وهذا وهم فإن الغزال ولد الظبية 

نووي: الذي قاله اإلمام هو المعتمد. إلى أن يشتد ويطلع قرناه، قال اإلمام ال

وقول صاحب التنبيه: فإن أتلف َبًيا ماخًضا، قال النووي: صوابه َبية 

ماخًضا، ألن الماخض الحامل، وال يقال يف األنثى إال َبية، والذكر َبي 

وجمعت الظبية على َباء، كركوة وركاء؛ ألن ما كان على فعلة بفتح أوله من 

ولم يخالف هذا إال القرية فإهنا جمعت على قرى  المعتل، فجمعه ممدود،

على غير قياس، فجاء مخالًفا للباب، فال يقاس عليه، قاله الجوهري. وتكنى 

 الظبية أم الخشف وأم شادن وأم الطال.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ال أعلم على ذلك دلياًل. (3)
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والظباء مختلفة األلوان: صنف يقال له األرام وهي َباء بيض خالصة 

ال: إهنا ضأن الظباء، ألهنا البياض، الواحد منها ريم ومساكنها الرمال، ويق

أكثر لحوما وشحوًما، وصنف يسمى العفر وألواهنا حمر، وهي قصار 

األعنا ، وهي أضعف الظباء عدًوا تألف المواضع المرتفعة من األرض، 

 واألماكن الصلبة. قال الكميت:

ـــا ـــْوٍم َأَراَدَن ـــاُر َق ـــا إَِذا َجبَّ  َوُكنَّ

 

ــْرِن   ــى َق ــاُه َعَل ــٍد َحَمْلنَ ــَرابَِكْي   َأْعَف

 
يعني نقتله ونحمل رأسه على السنان، وكانت األسنة فيما مضى من 

القرون. وصنف يسمى األدم، طوال األعنا  والقوائم، بيض البطون. 

وتوصف الظباء بحدة البصر، وهي أشد الحيوان نفوًرا ومن كيس الظبي، أنه 

افه على نفسه إذا أراد أن يدخل كناسه يدخل مستديًرا ويستقبل بعينيه ما يخ

وخشفانه، فإن رأى أن أحًدا أبصره حين دخوله ال يدخل وإال دخل. 

ويستطيب الحنظل ويلتذ بأكله ويرد البحر فيشرب من مائه المر الزعا . قال 

ابن قتيبة: ولد الظبية أول سنة طال بفتح الطاء وخشف بكسر الخاء المعجمة 

ال يزال ثنًيا حتى يموت. وذكر ابن ثم يف السنة الثانية جذع ثم يف الثالثة ثني ثم 

خلكان، يف ترجمة جعفر الصاد ، أنه سأل أبا حنيفة رضي اهلل تعالى عنهما ما 

تقول يف محرم كسر رباعية َبي؟ فقال: يا ابن بنت رسول اهلل ال أعلم ما فيه. 

كتاب  فقال: إن الظبي ال يكون رباعًيا وهو ثني أبًدا! كذا حكاه كشاجم، يف

 . لمطاردالمصايد وا
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 وقال الجوهري يف مادة )س ن ن( يف قول الشاعر، يف وصف اإلبل:

ْبِي َلـْم َأَر مِْثَلَهـا  َفَجاَءْت َكِسن  الظَّ

 

  ِشـــَفاَء َعلِيـــٍل َأْو َحُلوَبـــَة َجـــاِئعِ  

 
أي هي ثنيات ألن الثني هو الذي يلقي ثنيته، والظبي ال تثبت له ثنية قط، 

 فهو ثني أبًدا.

 م القياسمناظرة فيها ذ

بن محمد الصاد ،  وقال ابن شربمة: دخلت أنا وأبوحنيفة على جعفر

فقلت: هذا رجل فقيه من العرا ، فقال: لعله الذي يقيس الدين برأيه، أهو 

بن ثابت؟ قال: ولم أعلم باسمه إال ذلك اليوم، فقال له أبوحنيفة:  النعمان

 تقس الدين برأيك، فإن نعم أنا ذلك أصلحك اهلل، فقال له جعفر: اتق اهلل وال

فأخطأ بقياسه [، 39]األعراف:﴿ َأَنا َخْيُر مِنُْه ﴾أول من قاس برأيه إبليس إذ قال: 

 فضل. 

ثم قال له: أتحسن أن تقيس رأسك من جسدك؟ قال: ال. قال جعفر: 

فأخربين لم جعل اهلل الملوحة يف العينين، والمرارة يف األذنين، والماء يف 

ة يف الشفتين، ألي شيء جعل اهلل ذلك؟ قال: ال أدري. المنخرين، والعذوب

قال جعفر: إن اهلل تعالى خلق العينين فجعلهما شحمتين، وخلق الملوحة 

فيهما منّا منه على ابن آدم، ولوال ذلك لذابتا فذهبتا. وجعل المرارة يف 

األذنين منّا منه عليه، ولوال ذلك لهجمت الدواب فأكلت دماغه. وجعل الماء 
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المنخرين ليصعد منه النفس وينزل، ويجد منه الريح الطيبة من الريح  يف

الرديئة، وجعل العذوبة يف الشفتين ليجد ابن آدم لذة المطعم والمشرب. ثم 

قال ألبي حنيفة: أخربين عن كلمة أولها شرك وآخرها إيمان؟ قال: ال أدري. 

سكت كان شرًكا. ثم  قال جعفر: هي كلمة ال إله إال اهلل. فلو قال: ال إله، ثم

قال: ويحك، أيما أعظم عند اهلل إثًما: قتل النفس التي حرم اهلل بغير حق، أو 

الزنا؟ قال: بل قتل النفس. قال جعفر: إن اهلل تعالى قد قبل يف قتل النفس 

شهادة شاهدين، ولم يقبل يف الزنا إال شهادة أربعة فأنى يقوم لك القياس؟ ثم 

 الصوم أو الصالة؟ قال: الصالة. قال: فما بال قال: أيما أعظم عند اهلل

الحائض تقضي الصوم وال تقتضي الصالة؟ اتق اهلل يا عبداهلل، وال تقس 

الدين برأيك، فإنا نقف غًدا ومن خالفنا بين يدي اهلل، فنقول: قال اهلل وقال 

 رسول اهلل، وتقول أنت وأصحابك: سمعنا ورأينا فيفعل اهلل بنا وبكم ما يشاء. 

والجواب يف أن الزنا ال يقبل فيه إال أربعة طلًبا للسرت، ويف أن الحائض ال 

تقضي الصالة دفًعا للمشقة، ألن الصالة متكررة يف اليوم والليلة خمس 

 مرات، بخالف الصوم، فإنه يف السنة مرة، واهلل أعلم.

 غزال المسك:

م يف القّد فصل: يلتحق هبذا النوع غزال المسك، ولونه أسود ويشبه ما تقد

ودقة القوائم وافرتا  األَالف غير أن لكل منهما نابين أبيضين خفيفين 
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خارجين من فيه يف فكه األسفل، قائمين يف وجهه كنابي الخنزير، كل واحد 

منهما دون الفرت، ويقال إنه يسافر من التبت إلى الهند، فيلقي ذلك المسك 

ع يف سرهتا يف وقت معلوم هناك فيكون رديًئا. وحقيقة ذلك المسك دم يجتم

من السنة بمنزلة المواد التي تنصب إلى األعضاء، وهذه السرة جعلها اهلل 

﴿ ُتْؤتِي ُأُكَلَها ُكلَّ تعالى معدًنا للمسك، فهي تثمر كل سنة كالشجرة التي 

وإذا حصل ذلك الورم مرضت له الظباء، إلى [، 95]إبراهيم:ِحيٍن بِإِْذِن َرب َها ﴾

ويقال إن أهل التبت يضربون لها أوتاًدا يف الربية، تحتك هبا أن يتكامل. 

ليسقط عندها. وذكر القزويني يف األشكال، أن دابة المسك تخرج من الماء 

كالظباء تخرج يف وقت معلوم، والناس يصيدون منها شيًئا كثيًرا فتذبح. 

فيوجد يف سررها دم وهو المسك، وال يوجد له هناك رائحة حتى يحمل إلى 

 غير ذلك الموضع من البالد انتهى. وهذا غريب! والمعروف ما تقدم.

البن الصالح، عن ابن عقيل البغدادي، أن النافجة يف  مشكل الوسيط ويف

جوف الظبية، كاألنفحة يف جوف الجدي، وأنه سافر إلى بالد المشر ، حتى 

طر حمل هذه الدابة، إلى بالد المغرب لخالف جرى فيها، ونقل يف كتاب الع

بن مهدي الطربي، أحد أئمة أصحابنا، أهنا تلقيها من جوفها كما  له عن علي

تلقي الدجاجة البيضة انتهى. قلت: والمشهور أهنا ليست مودعة يف الظبية بل 

 هي خارجة ملتحمة يف سرهتا كما تقدم، واهلل أعلم.
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روى مسلم عن أي سعيد الخدري أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال: 

اْمَرَأُة مِْن َبنِي إِْسَراِئيَل، َقِصيَرُة َتْمِشي َمَع اْمَرَأَتْيِن َطِويَلَتْيِن، َفاتََّخَذْت  َكاَنِت »

ْن َذَهٍب ُمْغَلُق ُمْطَبُق، ُثمَّ َحَشْتُه مِْسًكا، َوُهَو 
ِرْجَلْيِن مِْن َخَشٍب، َوَخاَتًما مِ

ْت َبْيَن الَمْرَأَتْيِن، َفَلمْ  َوَنَفَض  «َيْعِرُفوَها، َفَقاَلْت بَِيِدَها َهَكَذا َأْطَيُب الط يِب، َفَمرَّ

ُشْعَبُة َيَدُه. قال النووي: دل الحديث على أن المسك أطيب الطيب وأفضله، 

وأنه طاهر يجوز استعماله يف البدن والثوب ويجوز بيعه، وهذا كله مجمع 

ع عليه. ونقل أصحابنا عن الشيعة فيه، مذهًبا باطال، وهم محجوجون بإجما

واستعمال الصحابة ، المسلمين وباألحاديث الصحيحة، يف استعمال النبي 

رضي اهلل تعالى عنهم، قال أصحابنا وغيرهم: وهو مستثنى من القاعدة 

المعروفة أن ما أبين من حي فهو ميتة. قال: وأما اتخاذ المرأة القصيرة رجلين 

أهنا إن  من خشب حتى مشت بين الطويلتين، فلم تعرف فحكمه يف شرعنا

قصدت به مقصوًدا شرعًيا لتسرت نفسها لئال تعرف فتقصد باألذى ونحو ذلك 

فال بأس به. وإن قصدت به التعاَم أو التشبه بالكامالت، وتزويًرا على 

 هالرجال وغيرهم، فهو حرام. ا

 الحل. حكمه:

 (:7/379قال الدميري )
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قالوا: يحل أكلها بجميع أنواعها، ووقع لجماعة من األصحاب أهنم 

يجب على المحرم يف قتل الظبي عنز. كذا قاله اإلمام وارتضاه الرافعي 

وصوبه النووي. وهو وهم، فإن الظبي ذكر والعنز أنثى، فالصواب أن يف 

الظبي ثنًيا. وأما المسك فطاهر، وكذا فأرته يف األصح، لكن شرط طهارهتا 

اب، فقال: والمسك انفصالها حال حياة الظبية. وقيد المحاملي يف كتاب اللب

من الظبي طاهر، أي المسك المأخوذ من الظبي، احرتز بذلك عن المسك 

التبتي المأخوذ من الفأرة. وهو نجس ويستدل به على منع أكلها إذ لو كانت 

مأكولة، اللتحق مسكها بمسك الظبية. والطيبيون يسمون المسك التبتي 

ا وينبغي التحرز من المسك الرتكي، وهو عندهم أجود المسك، وأغلى ثمنً 

استعماله لنجاسته
(1)
. 

بن الصالح، عن القفال الشاشي، أن فأرة المسك،  ونقل الشيخ أبوعمرو

يعني النافجة، تدبغ بما فيها من المسك فتطهر طهارة المدبوغات. لمذكر 

بعض شراح غنية ابن سريج، أن الشعر الذي على فأرة المسك، يعني النافجة 

لمسك يدبغ ما القاه من الجلد المحاذي له فيطهر، نجس بال خالف. ألن ا

وما لم يالقه من أطراف النافجة نجس. وهذا الذي قاله َاهر إال قوله إن 

شعرها نجس بال خالف، فليس بظاهر، ألن يف طهارة الشعر تبًعا للجلد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الصحيح عدم النجاسة، والقول بالنجاسة يحتاج إلى دليل. (3)
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المدبوغ خالًفا عندنا. وهي رواية الربيع الجيزي، عن الشافعي. واختاره 

وصححه األستاذ أبوإسحا  االسفرايني والروياين وابن أبي  السبكي وغيره،

 هعصرون وغيرهم. ا

 (:373) التبيان وقال المصنف يف

 هوهي حالل بجميع أنواعها. ا

 األيِّل:

 (:3/372قال الدميري )

األيل: بتشديد الياء المكسورة َذَكُر األوعال واأليل لغة فيه، ويقال هو 

ر أحواله شبيه ببقر الوحش وهو إذا خاف الذي سمي بالفارسية كوزن. وأكث

من الصياد يرمي نفسه من رأس الجبل وال يتضرر بذلك وعدد سني عمره 

عدد العقد التي يف قرنه وإذا لسعته الحية أكل السرطان. ويصاد  السمك فهو 

يمشي إلى الساحل ليرى السمك. والسمك يقرب من الرب ليراه والصيادون 

ه ليقصدهم السمك فيصيدوا منه. وهو مولع بأكل يعرفون هذا، فيلبسون جلد

الحيات، يطلبها حيث وجدها وربما لسعته فتسيل دموعه إلى نقرتين تحت 

محاجر عينيه، يدخل اإلصبع فيهما فتجمد تلك الدموع، وتصير كالشمس، 

فيتخذ درياًقا لسم الحيات، وهو الباد زهر الحيواين. وأجوده األصفر وأماكنه 

سند وفارس. وإذا وضع على لسع الحيات والعقارب نفعها، بالد الهند وال
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وإن أمسكه شرب السم يف فيه نفعه، وله يف دفع السموم خاصية عجيبة. وهذا 

الحيوان ال تنبت له قرون إال بعد مضي سنتين عن عمره، فإذا نبتت قرناه، نبتا 

لى تمام مستقيمين كالوتدين ويف الثالثة يتشعبان وال يزال التشعب يف زيادة إ

ست سنين، فحينئذ يكونان كالشجرتين يف رأسه ثم بعد ذلك يلقي قرنيه يف 

كل سنة مرة، ثم ينبتان فإذا نبتا تعرض هبما للشمس ليصلبا، وقال ارسطو: إن 

هذا النوع يصاد بالصفير والغناء، وال ينام ما دام يسمع ذلك، فالصيادون 

اسرتخت أذناه أخذوه. وذكره  يشغلونه بذلك ويأتونه من ورائه، فإذا رأوه قد

 من عصب ال لحم وال عظم، وقرنه مصمت ال تجويف فيه.

وهو يف نفسه جبان دائم الرعب، وهو يأكل الحيات أكاًل ذريًعا وإذا أكل 

الحية بدأ بأكل ذنبها إلى رأسها. وهو يلقي قرونه يف كل سنة، وذلك الهام من 

 هاهلل تعالى. ا

 باب، وألنه من الطيبات.يحل أكله؛ لألصل يف ال حكمه:

 كبش الجبل:

 (:3/377هو الوعل، قال الدميري )

الوعل: بفتح الواو وكسر العين المهملة، األروى وهو التيس الجبلي، 

 هواألنثى تسمى أروية وهي شاة الوحش، والجمع أوعال ووعول. ا

 (:3/73وقال )
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ياء: األنثى من األُْرِويَّة: بضم الهمزة وإسكان الراء وكسر الواو وتشديد ال

 الوعول.

والجمع أراوي وهبا سميت المرأة، وهي أفعولة يف األصل إال أهنم قلبوا 

الواو الثانية ياء وأدغموها يف التي بعدها وكسروا األولى لتسلم الياء، وثالث 

أراوّي على أفاعيل. فإذا كثرت فهي األَروى بفتح الهمزة على أفعل بغير 

أهدي له أروى وهو ، . ويف الحديث: أنه قياس وقيل األروي غنم الجبل

لما كان يوم أحد قال: كنت أتوقل كما ، بن عمر  محرم. وفيه: أن عبداهلل

وهو يف نفر من أصحابه، وهو يوحى ، تتوقل األروية فانتهيت إلى رسول اهلل 

ُسُل﴾إليه:  ِه الرُّ
ُد إِالَّ َرُسوُل َقْد َخَلْت مِْن َقْبلِ  ويف [،333]آل عمران:﴿َوما ُمَحمَّ

بن عوف،  بن عمرو بن عبداهلل (، عن كثير9677يف اإليمان) جامع الرتمذي

يَن »عن أبيه عن جده رضي اهلل عنه: أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال:  إِنَّ الد 

يُن مَِن الحِ  َجاِز َلَيْأِرُز إَِلى الِحَجاِز َكَما َتْأِرُز الَحيَُّة إَِلى ُجْحِرَها، َوَلَيْعِقَلنَّ الد 

يَن َبَدَأ َغِريًبا َوَيْرِجُع َغِريًبا، َفُطوَبى  ِة مِْن َرْأِس الَجَبِل، إِنَّ الد  َمْعِقَل األُْرِويَّ

ِذيَن ُيْصلُِحوَن َما َأْفَسَد النَّاُس مِْن َبْعِدي مِْن ُسنَّتِي ، قوله: )ليعقلن( «لِْلُغَرَباِء الَّ

بال.أي: ليمتنعن كما تمتنع األروية من رءوس الج
(1)
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضعيف، أفرط من نسبه  بن زيد المزنى. قال ابن حجر: بن عوف بن عمرو بن عبداهلل كثير (3)

 .واٍه، قال أبوداود: كذاب إلى الكذب. وقال الذهبي:
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ويف طبعها الحنّو على أوالدها، فإذا صيد منها شيء تبعته، ورضيت أن 

تكون معه يف الشرك ويف طبعه الرب بأبويه وذلك أنه يختلف إليهما بما يأكالنه، 

فإن عجزا عن األكل مضغ لهما وأطعمهما ويقال: إن يف قرنيه ثقبين يتنفس 

 ها منهما فمتى سدا هلك سريعا.

 (:3/379قال ) حكمه:

حكمه: الحل باإلجماع، قال ابن عباس رضي اهلل تعالى عنهما: يف الوعل 

إذا قتله المحرم، أو قتل يف الحرم شاة. وذكر القزويني، يف األشكال عن ابن 

الفقيه، أنه قال: رأيت بجزيرة رانج حيوانات غريبة األشكال، من ذلك وعول 

 مها حامض. انتهى.كالتيوس الجبلية، ألواهنا حمر منقطعة ببياض، ولح

فإن صح هذا القول، فالذي يظهر الحل إلحاًقا بمماثله من المأكول، 

 هعمال بالمشاكلة الصورية، واهلل تعالى أعلم. ا

 وأيًضا أخًذا بالقاعدة، وقد تقدمت.

 الحمار الوحشي:

 (:9/793قال الدميري )

الحمار الوحشي: ويسمى الفراء ويقال حمار وحش وحمار وحشي، 

ير وربما أطلق العير على األهلي أيًضا والحمار الوحشي شديد وهو الع
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الغيرة، فلذلك يحمي عانته الدهر كله ومن عجيب أمره أن األنثى من هذا 

النوع إذا ولدت ذكًرا كدم الفحل خصيتيه، فاألنثى تعمل الحيلة يف الهرب منه 

أن  حتى يسلم. وربما كسرت رجل التولب كي ال يسعى وال تزال ترضعه إلى

 يكرب فيسلم من أبيه وأشار إلى ذلك الحريري بقوله يف المقامة الثالثة عشرة:

ــــهِ  ــــاِب يف ُعّش ــــا راِزَ  النّّع  َي

 

  وجــابَِر العْظــِم الَكســيِر الَمهــيْض  

 
 أتِـــْح لنـــا اللُهـــّم َمـــْن ِعرُضـــهُ 

 

ــيْض    رح
ُ
ــي ــّذّم نق ــِس ال ــْن َدَن   م

 
 ..ويقال: إن الحمار الوحشي يعمر مائتي سنة وأكثر.

وقيل: إن الحمار يعيش أكثر من ثمانمائة سنة وألوان حمر الوحش 

مختلفة، واألخدرية أطولها عمًرا وأحسنها شكال. وهي منسوبة إلى أخدر، 

فحل كان لكسرى أردشير فتوحش، واجتمع بعانات فضرب فيها فالمتولد 

منها يقال له أخدري. وقال الجاحظ: أعمار حمر الوحش تزيد على أعمار 

مر األهلية، وال نعرف حماًرا أهلًيا عاش أكثر من حمار أبي سيارة، وهو الح

بن خالد العدواين، كان له حمار أسود أجاز الناس عليه من المزدلفة  عميلة

 إلى منى أربعين سنة وكان يقول:

 الهــم َمــالِي فِــي الِحَمــاِر األَْســْودْ 

 

 أْصــَبْحُت َبــْيَن اْلَعــاَلِميَن أْحَســدْ  

 

  

 

 يكــاد ُذو اْلَبِعيــِر اْلَجْلَعــدْ َهــالَّ 

 

ــــدْ   ــــيَّاَرَة الُمَحسَّ ــــا َس ــــِق أب   َف

 
ــدْ  ــٍد إَذا َحَس ــل  َحاِس ــر  ُك ــْن َش

 مِ

 

  َومِــْن أَذاِة النَّافَِثــاِت فِــي اْلُعَقــدْ  
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 انتهى.

( عن جابر قال: َأَكْلنَا َزَمَن َخْيَبَر اْلَخْيَل، َوُحُمَر 3233يف مسلم ) حكمه:

.اْلَوْحِش، َوَنهَ 
 
 َعِن اْلِحَماِر اأْلَْهِلي

ُّ
 اَنا النَّبِي

 (:796-9/795قال الدميري )

الحكم: يحل أكله باإلجماع، ويف الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى 

ُه َعَلْيَك إِالَّ إِنَّنَا ُحُرمُ »اهلل عليه وسلم قال:  «إِنَّا َلْم َنُردَّ
(1)

. قال الشافعي: ولو 

. ولو استأنس الوحشي لم يحرم. وال نعلم توحش الحمار األهلي حرم أكله

يف حل الوحشي خالًفا إال ما روي عن مطرف أنه قال: إذا أنس واعتلف صار 

كاألهلي. وأهل العلم قاطبة على خالف قوله وال يحل الحمار المتولد بين 

األهلي والوحشي، ألن الولد يتبع خير األبوين يف األطعمة حتى يفرض 

 هأحدهما غير مأكول. ا

 (:3795قال البخاري )

َثَنا َعْبُداهلل ْبِن   ِ ْبُن ُيوُسَف، َأْخَبَرَنا َمالُِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن ُعَبْيِد اهلل  ِ َحدَّ

ْعِب   ِ ْبِن َمْسُعوٍد، َعْن َعْبِداهلل ْبِن ُعْتَبةَ   ِ َعْبِداهلل ْبِن َجثَّاَمَة  ْبِن َعبَّاٍس، َعِن الصَّ

، َأنَُّه َأْهدَ   
ْيثِي ُه  ِ ى لَِرُسوِل اهللاللَّ اَن، َفَردَّ ِحَماًرا َوْحِشيًّا، َوُهَو بِاألَْبَواِء، َأْو بَِودَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3327(، ومسلم )3795البخاري ) (3)
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ا َرَأى َما فِي َوْجِهِه َقاَل:  ُه َعَلْيَك إاِلَّ َأنَّا ُحُرمُ »َعَلْيِه، َفَلمَّ . أخرجه «إِنَّا َلْم َنُردَّ

 . ( عن ابن عباس3323و3327مسلم)

 (:3793وقال )

َثَنا ُموَس  َثَنا ُعْثَماُن ُهَو اْبُن  ىَحدَّ َثَنا َأُبوَعَواَنَة، َحدَّ ْبُن إِْسَماِعيَل، َحدَّ

َخَرَج  ِ ْبُن َأبِي َقَتاَدَة، َأنَّ َأَباُه، َأْخَبَرُه َأنَّ َرُسوَل اهلل  ِ َمْوَهٍب، َقاَل: َأْخَبَرنِي َعْبُداهلل

ا، َفَخَرُجوا َمَعُه، َفَصَرَف َطاِئَفًة مِنُْهْم فِي ُخُذوا َساِحَل »ِهْم َأُبوَقَتاَدَة، َفَقاَل: َحاجًّ

 
َ
ُهْم إِالَّ  «الَبْحِر َحتَّى َنْلَتِقي ا اْنَصَرُفوا، َأْحَرُموا ُكلُّ َفَأَخُذوا َساِحَل الَبْحِر، َفَلمَّ

اَدَة َأُبوَقَتاَدَة َلْم ُيْحِرْم، َفَبْينََما ُهْم َيِسيُروَن إِْذ َرَأْوا ُحُمَر َوْحٍش، َفَحَمَل َأُبوَقتَ 

َعَلى الُحُمِر َفَعَقَر مِنَْها َأَتاًنا، َفنََزُلوا َفَأَكُلوا مِْن َلْحِمَها، َوَقاُلوا: َأَنْأُكُل َلْحَم َصْيٍد 

ا َأَتْوا َرُسوَل اهلل ْن َلْحِم األََتاِن، َفَلمَّ
 مِ
َ
َقاُلوا: َيا  ِ َوَنْحُن ُمْحِرُموَن؟ َفَحَمْلَنا َما َبِقي

ُكنَّا َأْحَرْمَنا، َوَقْد َكاَن َأُبوَقَتاَدَة َلْم ُيْحِرْم، َفَرَأْيَنا ُحُمَر َوْحٍش  ، إِنَّاِ َرُسوَل اهلل

نَْها َأَتاًنا، َفنََزْلَنا، َفَأَكْلَنا مِْن َلْحِمَها، ُثمَّ ُقْلنَا: َأَنْأكُ 
ُل َفَحَمَل َعَلْيَها َأُبوَقَتاَدَة، َفَعَقَر مِ

 مِْن َلْحِمَها، َقاَل: َلْحَم َصْيٍد َوَنْحُن ُمْحِرُموَن؟ فَ 
َ
َأمِنُْكْم َأَحُد َأَمَرُه »َحَمْلنَا َما َبِقي

 مِْن َلْحِمَها»، َقاُلوا: اَل، َقاَل: «َأْن َيْحِمَل َعَلْيَها، َأْو َأَشاَر إَِلْيَها
َ
. «َفُكُلوا َما َبِقي

 (.3326أخرجه مسلم)
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 البغل

 َواْلَبْغُل مِْن ِحَماِر َوْحٍش ُيْؤَكُل -332

 

 اَل ِخــاَلٍف َطــاَب فِيــِه الَمْأَكــُل بِــ 

 
 َومِْن ِحَماِر اأْلَْهـِل فِيـِه ُحْرَمـهْ -377

 

ــــهْ   ــــي َعمَّ ــــُس ُنِه ــــَزاُه َواْلَعْك  َأْن

 

  

 

ــــلِ -373 ــــُة بَِبْغ ــــُة َحامَِل  َبِهيَم

 

ُمــوا َذْبًحــا َلَهــا فِــي النَّْقــلِ    َقــْد َحرَّ

 
وِح -379  َوَينَْبِغي مِْن َبْعِد َنْفـِخ الـرُّ

 

ــــوِح َتْقيِ   ــــقُّ ُذو ُوُض ــــُدُه َواْلَح   ي

 
  الشرح:

بعد أن ذكر الحكم يف حمار الوحش ناسب ما يتولد منه وهو البغل، قال 

فإن كان تولد البغل من تزاوج فرس مع حمار وحٍش فحكمه حكمه، من 

حيث الحل، وال ُيعلم يف هذا خالف وإن كان من حمار األهل فحكمه 

 الحرمة على أصل أخبث أبويه.

 (:3/332لدميري )قال ا

البغل: معروف، وكنيته أبواألشحج وأبوالحرون وأبوالصقر وأبوقضاعة 

وأبوقموص وأبوكعب وأبومختار وأبوملعون. ويقال له ابن ناهق وهو مركب 

من الفرس والحمار، ولذلك صار له صالبة الحمار وعظم آالت الخيل. 

وهو عقيم  وكذلك شحيجه أي صوته مولد من صهيل الفرس وهنيق الحمار،

ال يولد له، لكن يف تاريخ ابن البطريق، يف حوادث سنة أربع وأربعين 
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وأربعمائة، أن بغلة بنابلس ولدت يف بطن حجرة سوداء بغال أبيض. قال: 

 وهذا أعجب ما سمع.

وشر الطباع ما تجاذبته األعرا  المتضادة، واألخال  المتباينة، والعناصر 

ا، يكون شديد الشبه بالفرس، وإذا كان الذكر المتباعدة، وإذا كان الذكر حمارً 

فرًسا، يكون شديد الشبه بالحمار. ومن العجب أن كل عضو فرضته منه 

يكون بين الفرس والحمار، وكذلك أخالقه ليس له ذكاء الفرس وال بالدة 

الحمار. ويقال: إن أول من أنتجها قارون وله صرب الحمار وقوة الفرس، 

 والتلون من أجل الرتكيب وينشد يف ذلك قوله:ويوصف برداءة األخال  

 َخْلُق َجِديُد ُكلَّ َيْو=ٍم مِْثُل َأْخاَلِ  اْلبَِغاْل 

لكنه، مع ذلك، يوصف بالهداية يف كل طريق يسلكه مرة واحدة، وهو مع 

ذلك مركب الملوك يف أسفارها، وقعيدة الصعاليك يف قضاء أوطارها، مع 

 اإليغال، ويف ذلك يقال: احتماله لألثقال، وصربه على طول

ـــْدلٍ  ـــاِم َع ـــاٍض َوإَِم ـــُب َق  َمْرَك

 

ــــــلِ   ــــــي ٍد َوَكْه ــــــالٍِم َوَس   َوَع

 
ْحلِ  ْحِل َوَغْيِر الرَّ  َيْصُلُح لِلرَّ

 انتهى.

 للعلماء يف حكمه قوالن: حكمه:
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 األول: الحل، وبه قال ابن حزم وجمع من أهل العلم.

﴿َواْلَخْيَل َواْلبَِغاَل : الثاين: حرمة البغال ودليلهم قول اهلل عز وجل

فقالوا: البغل خلق للركوب ال لألكل.  [،7]النحل:َواْلَحِميَر لَِتْرَكُبوَها َوِزيَنًة﴾

 والصحيح أن الخيل يؤكل على ما يأيت.

 (:23/ 3) السيل الجرار قال الشوكاين يف

قوله والبغال: قال: أقول قد ذهب الجمهور إلى تحريمها وال بد من 

ن عموم قوله قل ال أجد فيما أوحي إلي محرما وقد أخرج مخصص لها م

أحمد والرتمذي بإسناد ال بأس به من حديث جابر قال حرم رسول اهلل يوم 

( من حديث 3/72خيرب لحوم الحمر اإلنسية ولحوم البغال، وأخرج أحمد)

ُحُمِر َوَحَراُم َعَلْيُكْم ُلحوُم ال»بن الوليد بأن النبي أمر أن ينادى، وفيه:  خالد

يَِّة َوَخْيلَِها َوبَِغالَِها
وقد ضعفه جماعة من أهل الحديث ولكنه معتضد  ،«اأْلَْهلِ

( من حديثه 7372بالحديث األول وبعموم القرآن وأخرجه أيًضا أبوداود )

بلفظ هنانا رسول اهلل عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل، وأخرجه أيًضا 

 ابن حبان وصححه. انتهى

بن عمار  يث جابر الذي احتج به الشوكاين من طريق عكرمةحد :قلت

بن أبي كثير، وفيها ضعف قال أبوأحمد الحاكم: جل حديثه عن  عن يحي

بن أبي كثير وليس بالقائم، وقال البخاري: مضطرب يف حديث  يحيى
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بن أبي كثير ولم يكن عنده كتاب، وبنحو هذا قال النسائي،  يحيى

(، 3932البخاري) الصحيحين الحديث يفوالموصلي، وغيرهم، مع أن 

 ( من غير ذكر البغال.3233ومسلم)

وحديث خالد ضعيف، وفيه نكاره من جهة أن خالد لم يسلم إال بعد 

(: وحديث خالد ال يصح، فقد 3/353) التلخيص خيرب، وقد قال الحافظ يف

 قال أحمد: إنه حديث منكر، وقال أبوداود: إنه منسوخ. 

ه عنعنة أبي الزبير، فلم يصح يف الباب شيء، واهلل والحديث الثالث في

 أعلم

 (:66/ 33) المغني وقال ابن قدامة يف

والبغال حرام عند كل من حرم الحمر األهلية ألهنا متولدة منها والمتولد 

من الشيء له حكمه يف التحريم وهكذا ان تولد من بين األنسي والوحشي 

لمتولد من بين الذئب والضبع محرم ولد فهو محرم تغليبا للتحريم والسمع ا

 قال قتادة: ما البغل إال شيء من الحمار. انتهى

 (:337/ 35وقال الماوردي يف الحاوي )

 : ا اْلبَِغاُل َفَأْكُلَها َحَراُم، َوُهَو َقْوُل اْلُجْمُهوِر، َوَقاَل اْلَحَسُن اْلَبْصِريُّ َفَأمَّ

َباَحِة فِ  ْبِن اْلَولِيِد َعِن  ي اْلَخْيِل. َوَدلِيُلنَا َحِديُث َخالِدِ َحاَلُل َتْغلِيًبا لُِحْكِم اإْلِ

َنَّ 
ِ
يَِّة َوَخْيُلَها َوبَِغاُلَها َوأل

  َأنَُّه َقاَل: َوَحَراُم َعَلْيُكْم ُلُحوُم اْلُحُمِر اأْلَْهلِ
النَّبِي
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َبا َباَحِة ُيوِجُب َتْغلِيَب اْلَحْظِر َعَلى اإْلِ  اْجتَِماَع اْلَحْظِر َواإْلِ
َ
َحِة، َفَوَجَب َفي

ٍد مِْن  اْلبَِغاِل َأْن ُيَغلََّب َتْحِريُم اْلَحِميِر َعَلى إَِباَحِة اْلَخْيِل، َوَهَكَذا ُحْكُم ُكل  ُمَتَولَّ

ْمِع  يِل َكالس 
َبْيِن َمْأُكوٍل َوَغْيِر َمْأُكوٍل َحَراُم َتْغلِيًبا لُِحْكِم التَّْحِريِم َعَلى التَّْحلِ

ِد  ٍد مِْن َبْيِن َطاِهٍر َوَنِجٍس، َفُهَو الُمَتَول  ْئِب َكَما َأنَّ ُكلَّ ُمَتَولَّ ُبِع َوالذ  َبْيَن الضَّ

َنِجُس، َوُكلَّ َحَيَواٍن َكاَن َأْكُل َلْحِمِه َحَراًما َكاَن ُشْرُب َلَبنِِه َحَراًما إِالَّ َأْلَباَن 

 الن َساِء.انتهى

 (:3/376وقال الدميري )

منها بين الحمار األهلي والفرس؛ لما روى جابر قال:  يحرم أكل المتولد

ذبحنا يوم حنين البغال والحمير والخيل فنهانا رسول اهلل عن الحمير 

 والبغال، ولم ينهنا عن الخيل.

َد بين  وألنه متولد بين ما يحل وما يحرم. فغلب جانب التحريم. فإْن َتَولَّ

.  وفرس َحلَّ
ٍّ
 حماٍر وحشي

رواه البزار، بإسناد صحيح، عن أبي واقد: أن قوًما وأما الحديث الذي 

)فرخص لهم ، لهم بغل، ولم يكن لهم شيء غيره، فجاُءوا إلى رسول اهلل 

 هفيه(. فهذا محمول على أهنم كانوا مضطرين، يحل لهم أكل الميتة. ا

 (:7/33) المصنف بن أبي شيبة يف وبّوب أبوبكر

 َما َقاُلوا ِفي ُلُحوِم اْلبَِغالِ 
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، َعْن َيْحَيى - 93797

 
ْسُتَواِئي َثنَا اْبُن ُعَليََّة، َعْن ِهَشاٍم الدَّ ْبِن َأبِي َكثِيٍر،  َحدَّ

ْبِن َعْلَقَمَة، َأنَّ اْبَن َعبَّاٍس َكاَن َيْكَرُه ُلُحوَم اْلَخْيِل َواْلبَِغاِل  َعْن َمْوَلى َنافِعِ 

﴿َواأْلَْنَعاَم َخَلَقَها َلُكْم فِيَها ِدْفُء اُؤُه: َواْلَحِميِر، َوَكاَن َيُقوُل: َقاَل اهلُل َجلَّ َثنَ 

َفَهِذِه لأِْلَْكِل َواْلَخْيَل َواْلبَِغاَل َواْلَحِميَر  [،5]النحل: َوَمنَافُِع َومِنَْها َتْأُكُلوَن﴾

ُكوِب.  لَِتْرَكُبوَها، َفَهِذِه لِلرُّ

َثنَا َوِكيُع، َعْن ُسْفَياَن، َعْن َعْبِداْلكَ  - 93793 ، َعْن َعَطاٍء، َحدَّ ِريِم اْلَجَزِري 

ا اْلبَِغاُل َفاَل.  َعْن َجابٍِر، َقاَل: ُكنَّا َنْأُكُل ُلُحوَم اْلَخْيِل، َفَأمَّ

َبْيرِ  - 93799 َثنَا َوِكيُع، َعْن ُسْفَياَن، َعِن الزُّ ، َعْن إِْبَراِهيَم: َأنَُّه  َحدَّ ْبِن َعِديٍّ

 َكِرَه ُلُحوَم اْلبَِغاِل.

َثَنا ُغنَْدُر، َعْن ُشْعَبَة، َعِن اْلَحَكِم، َعْن ُمَجاِهٍد، َأنَُّه ُسِئَل َعْن َح  - 93797 دَّ

َكَأنَُّه  [،7]النحل: ﴿َواْلَخْيَل َواْلبَِغاَل َواْلَحِميَر لَِتْرَكُبوَها﴾ُلُحوِم اْلَخْيِل؟ َفَقاَل: 

 َكِرَه ُلُحوَمَها.

َثنَا ُحَمْيدُ  - 93793 ْح  َحدَّ ْبِن ُحَمْيٍد، َعِن اْبِن  َمِن، َعْن إِْبَراِهيمَ ْبُن َعْبِدالرَّ

 هُجَرْيٍج، َعْن َعَطاٍء، َقاَل: اَل َتْأُكْل ُلُحوَم اْلَبْغِل. ا

 (:7/59) المحلى قال ابن حزم يف
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ْبِن َيِزيَد َأنَُّه َسَأَل اْبَن ِشَهاٍب َعْن َلْحِم  َومِْن َطِريِق اْبِن َوْهٍب َعْن ُيوُنَس 

َبْغِل، َواْلبِْرَذْوِن؟ َفَقاَل: اَل َأْعَلُمُه َحَراًما َواَل ُيْفتِي َأَحُد مَِن اْلُعَلَماِء اْلَفَرِس، َوالْ 

 بَِأْكلِِه.

ا ُفْتَيا اْلُعَلَماِء بَِأْكِل اْلَفَرِس  ْهِريُّ اْلَبْغَل، َوَأمَّ ِم الزُّ ٍد: َلْم ُيَحر  َقاَل َأُبوُمَحمَّ

َلِف َكَراَهَة َفَتَكاُد َأْن َتُكوَن إْجَماًعا َعلَ  َن السَّ
ى َما َذَكْرَنا َقْبُل َوَما َنْعَلُم َعْن َأَحٍد مِ

َنَُّه َعْن َمْوَلى َنافِعِ 
ِ
؛ أل ْبِن  َأْكِل ُلُحوِم اْلَخْيِل إالَّ ِرَواَيًة َعِن اْبِن َعبَّاٍس اَل َتِصحُّ

 ُهَو. َوُهَو َمْجُهوُل َلْم ُيْذَكِر اْسُمُه َفاَل ُيْدَرى َمنْ  -َعْلَقَمَة 

 َلُقْلَنا بِِه.
ُ
 َوَلْو َصحَّ ِعنَْدَنا فِي اْلَبْغِل َنْهي

ُد مِنُْه، َفإِنَّ اْلَبْغَل ُمْذ ُينَْفُخ فِيِه  ا َقْوُلُهْم: إنَّ اْلَبْغَل َوَلُد اْلِحَماِر، َوُمَتَول  َوَأمَّ

ى ِحَماًرا، َفاَل َيُجوُز  وُح َفُهَو َغْيُر اْلِحَماِر، َواَل ُيَسمَّ َأْن ُيْحَكَم َلُه بُِحْكِم الرُّ

َنَّ النَّصَّ إنََّما َجاَء بَِتْحِريِم اْلِحَماِر، َواْلَبْغُل َلْيَس ِحَماًرا َواَل ُجْزًءا 
ِ
اْلِحَماِر، أل

 مَِن اْلِحَماِر.

َنَّهُ 
ِ
، َواْلَفَرُس، َواْلَبْغُل مِْثُلُه، أل اِل: اْلِحَماُر َحَراُم بِالنَّص  َما َوَقاَل َبْعُض اْلُجهَّ

َنَُّه ُيَقاُل َلُه: َما اْلَفْرُ  
ِ
َذَوا َحافٍِر مِْثُلُه َفَكاَن َهَذا مِْن َأْسَخِف ِقَياٍس فِي اأْلَْرِض، أل

َبْينَك َوَبْيَن َمْن َعاَرَضك؟ َفَقاَل: َقْد َصحَّ َتْحلِيُل اْلَفَرِس بِالنَّص  الثَّابِِت، 

 ِ ُه، َفُهَما َحاَلُل؛ َفَهْل َأْنُتَما فِي ُمَخاَلَفِة َرُسوِل اهللَواْلَبْغُل َواْلِحَماُر َذَوا َحافٍِر مِْثلُ 

إالَّ َفَرَسا ِرَهاٍن؟ َأْو َمْن َقاَل َلك: ِحَماُر َوْحُش َحاَلُل بِإِْجَماٍع َوُهَو ُذو َحافٍِر، 
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ُه َتْخلِيُط، َبْل ِحَماُر اْلَوْحِش، وَ  -َفاْلَفَرُس، َواْلَبْغُل مِْثُلُه  اْلَفَرِس َوَهَذا ُكلُّ

 َمنُْصوُص َعَلى َتْحِريِمِه، َفاَل َيُجوُز 
ُّ
َمنُْصوُص َعَلى َتْحلِيلِِهَما، َواْلِحَماُر اأْلَْهلِي

 ُمَخاَلَفُة النُُّصوِص.

ا اْلَبْغُل َفَقْد َقاَل اهلُل َتَعاَلى:  ا فِي األَْرِض َحالاًل ﴿ َوَأمَّ مَّ
َها النَّاُس ُكُلوا مِ َيا َأيُّ

 [.367لبقرة: ]ا َطي ًبا ﴾

َم َعَلْيُكْم إِال َما اْضُطِرْرُتْم َوَقاَل َتَعاَلى:  َل َلُكْم َما َحرَّ ﴿َوَقْد َفصَّ

 [.332]األنعام: إَِلْيِه﴾

ْل َتْحِريُمُه َواَل َيِحلُّ مَِن اْلِحَماِر إالَّ  َنَُّه َلْم ُيَفصَّ
ِ
َفاْلَبْغُل َحاَلُل بَِنص  اْلُقْرآِن أل

ُه النَّ   َتَعاَلى َنَتَأيَُّد.  -صُّ مِْن مِْلكِِه، َوَبْيِعِه، َواْبتَِياِعِه، َوُرُكوبِِه، َفَقْط َما َأَحلَّ
ِ
َوبَِاهلل

 ها

 حكم الحمار األهلي:

 (:3237-3276أخرج اإلمام مسلم من )

َم َرُسوُل اهلل عن أبي َثْعَلَبَة َقاَل: َحرَّ
يَِّة. ِ 

 ُلُحوَم اْلُحُمِر اأْلَْهلِ

يَِّة. ِ : َأنَّ َرُسوَل اهللوَعِن اْبِن ُعَمرَ 
 َنَهى َعْن َأْكِل ُلُحوِم اْلُحُمِر اأْلَْهلِ

 َيْوَم َخْيَبَر، َوَكاَن النَّاُس  ِ وَعنِه َقاَل: َنَهى َرُسوُل اهلل
 
َعْن َأْكِل اْلِحَماِر اأْلَْهلِي

 اْحَتاُجوا إَِلْيَها.
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، َقاَل: َسَأْلُت َعْبَداهلل
 
ْيَبانِي َأبِي َأْوَفى َعْن ُلُحوِم اْلُحُمِر ْبَن   ِ وَعِن الشَّ

يَِّة، َفَقاَل: َأَصاَبْتَنا َمَجاَعُة َيْوَم َخْيَبَر َوَنْحُن َمَع َرُسوِل اهلل
َوَقْد َأَصْبَنا ،  ِ اأْلَْهلِ

اِدي لِْلَقْوِم ُحُمًرا َخاِرَجًة مَِن الَمِديَنِة، َفنََحْرَناَها، َفإِنَّ ُقُدوَرَنا َلَتْغلِي، إِْذ َناَدى ُمنَ 

َأِن اْكَفُئوا اْلُقُدوَر، َواَل َتْطَعُموا مِْن ُلُحوِم »صلى اهلل عليه وسلم:   ِ َرُسوِل اهلل

َمَها «الُحُمِر َشْيًئا ْثَنا َبْينََنا، َفُقْلَنا: َحرَّ َمَها َتْحِريَم َماَذا؟ َقاَل: َتَحدَّ ، َفُقْلُت: َحرَّ

َمَها مِْن َأْجِل َأنََّها لَ  ْس.اْلَبتََّة، َوَحرَّ  ْم ُتَخمَّ

وَعْن َأبِي إِْسَحاَ ، َقاَل اْلَبَراُء: َأَصْبَنا َيْوَم َخْيَبَر ُحُمًرا، َفنَاَدى ُمَناِدي َرُسوِل 

 .«َأِن اْكَفُئوا اْلُقُدورَ » صلى اهلل عليه وسلم: ِ اهلل

يَِّة.
 ويف رواية: ُنِهينَا َعْن ُلُحوِم اْلُحُمِر اأْلَْهلِ

مِْن َأْجِل َأنَُّه َكاَن  ِ َل: اَل َأْدِري إِنََّما َنَهى َعنُْه َرُسوُل اهللوَعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقا

َمُه فِي َيْوِم َخْيَبَر ُلُحوَم اْلُحُمِر  َحُموَلَة النَّاِس، َفَكِرَه َأْن َتْذَهَب َحُموَلُتُهْم، َأْو َحرَّ

يَِّة.
 اأْلَْهلِ

إَِلى َخْيَبَر، ُثمَّ إِنَّ اهلَل   ِ َع َرُسوِل اهللْبِن اأْلَْكَوِع، َقاَل: َخَرْجَنا مَ  وَعْن َسَلَمةَ 

ِذي ُفتَِحْت َعَلْيِهْم، َأْوَقُدوا نِيَراًنا  ا َأْمَسى النَّاُس اْلَيْوَم الَّ َفَتَحَها َعَلْيِهْم، َفَلمَّ

ءٍ »صلى اهلل عليه وسلم:  ِ َكثِيَرًة، َفَقاَل َرُسوُل اهلل
ْ
 َما َهِذِه الن يَراُن؟ َعَلى َأي  َشي

َقاُلوا: َعَلى َلْحِم ُحُمٍر  «َعَلى َأي  َلْحٍم؟»َقاُلوا: َعَلى َلْحٍم، َقاَل:  «ُتوِقُدوَن؟
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إِْنِسيٍَّة، َفَقاَل َرُسوُل اهلل
، َفَقاَل «َأْهِريُقوَها َواْكِسُروَها» صلى اهلل عليه وسلم: ِ 

 .«َأْو َذاكَ »، َأْو ُنَهِريُقَها َوَنْغِسُلَها؟ َقاَل: ِ َرُجُل: َيا َرُسوَل اهلل

ا َفَتَح َرُسوُل اهلل وَعْن َأَنٍس، َقاَل: َلمَّ
َخْيَبَر، َأَصْبنَا ُحُمًرا َخاِرًجا مَِن اْلَقْرَيِة،  ِ 

َأاَل إِنَّ اهلَل »صلى اهلل عليه وسلم:  ِ َفَطَبْخَنا مِنَْها، َفنَاَدى ُمنَاِدي َرُسوِل اهلل

ْيَطانِ َوَرُسوَلُه َينَْهَيانُِكْم َعنَْها، َفإِنَّهَ  ، َفُأْكِفَئِت اْلُقُدوُر بَِما «ا ِرْجُس مِْن َعَمِل الشَّ

 فِيَها، َوإِنََّها َلَتُفوُر بَِما فِيَها.

 : شرح مسلم قال النووي يف

َنَهى َعْن ُمْتَعِة الن َساِء َيْوَم َخْيَبَر َوَعْن ُلُحوِم اْلُحُمِر  ِ َقْوُلُه: )َأنَّ َرُسوَل اهلل

ْنِسيَِّة( َأمَّ 
ْنِسيَُّة( َفبِإِْسَكاِن النُّوِن َمَع َكْسِر اْلَهْمَزِة َوبَِفْتِحَها ُلَغَتاِن اإْلِ ا )اإْلِ

َمْشُهوَرَتاِن َسَبَق َبَياُنُهَما َوَسَبَق َبَياُن ُحْكِم نَِكاِح الُمْتَعِة َوَشْرُح َأَحاِديثِِه فِي 

ْنِسيَُّة َفَقدْ  ا اْلُحُمُر اإْلِ  َنَهى  ِكَتاِب الن َكاِح. َوَأمَّ
َّ
َواَياِت إِنَّ النَّبِي ي َأْكَثِر الر 

َوَقَع فِ

َم َرُسوُل اهلل ي ِرَواَيٍة: )َحرَّ
يَِّة(،  ِ َيْوَم َخْيَبَر َعْن ُلُحومَِها، َوفِ

ُلُحوَم اْلُحُمِر اأْلَْهلِ

َتْأُكُلوا مِْن اَل »َوفِي ِرَواَياٍت: َأنَُّه َوَجَد اْلُقُدوَر َتْغلِي َفَأَمَر بِإَِراَقتَِها َوَقاَل: 

يَِّة(، َوفِي ِرَواَيٍة: َأنَّ «ُلُحومَِها َشْيًئا
، َوفِي ِرَواَيٍة: )ُنِهيَنا َعْن ُلُحوِم اْلُحُمِر اأْلَْهلِ

 َقاَل: 
َّ
، َأْو ُنْهِريُقَها  ِ َفَقاَل َرُجُل: َيا َرُسوَل اهلل «َأْهِريُقوَها َواْكِسُروَها»النَّبِي

 صلى اهلل عليه «اكَ َأو ذَ »َوَنْغِسُلَها؟ َقاَل: 
 
، َوفِي ِرَواَيٍة: َناَدى ُمَناِدي النَّبِي
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ْيَطانِ »وسلم:  ، «أاَل َأنَّ اهلَل َوَرُسوَلُه َينَْهَيانُِكْم َعنَْها َفإِنَُّه ِرْجُس مِْن َعَمِل الشَّ

َفُأْكِفَئِت  «َينَْهَيانُِكْم َعْن ُلُحوِم الُحُمِر َفإِنََّها ِرْجُس َأْو َنَجُس »َوفِي ِرَواَيٍة: 

 اْلُقُدوُر بَِما فِيَها.

َحاَبِة َوالتَّابِِعيَن َوَمْن  َن الصَّ
اْخَتَلَف اْلُعَلَماُء فِي الَمْسَأَلِة َفَقاَل اْلَجَماِهيُر مِ

بن َعبَّاٍس  َبْعِدِهْم بَِتْحِريِم ُلُحومَِها لهذه األحاديث الصحيحة الصريحة وقال

َثاَلُث ِرَواَياٍت َأْشَهُرَها َأنََّها َمْكُروَهُة َكَراِهَيَة َتنِْزيٍه َلْيَسْت بَِحَراٍم َوَعْن َمالٍِك 

َواُب التَّْحِريُم َكَما َقاَلُه اْلَجَماِهيُر  َشِديَدًة َوالثَّانَِيُة َحَراُم َوالثَّالَِثُة ُمَباَحُة َوالصَّ

ا اْلَحِديُث الَمْذُكوُر فِي ُسَننِ  ِريَحِة. َوَأمَّ ْبِن  َأبِي َداُوَد َعْن َغالِِب  لأِْلََحاِديِث الصَّ

َأْبَجَر َقاَل: َأَصاَبْتَنا َسنَُة َفَلْم َيُكْن فِي َمالِي شد أطعم أهلى إال شد مِْن ُحُمٍر 

 َفُقْلُت: َيا َرُسوَل   ِ َوَقْد َكاَن َرُسوُل اهلل
َّ
يَِّة َفَأَتْيُت النَّبِي

َم ُلُحوَم اْلُحُمِر اأْلَْهلِ َحرَّ

نَُة َفَلْم َيُكْن فِي َمالِي َما ُأْطِعُم َأْهِلي إِالَّ ِسَماَن ُحُمٍر، َوإِنََّك ، َأَصاَبْتنَ ِ اهلل ا السَّ

يَِّة، َفَقاَل: 
ْمَت ُلُحوَم اْلُحُمِر اأْلَْهلِ َأْطِعْم َأْهَلَك مِْن َسِميِن ُحُمِرَك؛ َفإِنََّما »َحرَّ

اِل اْلَقْرَيةِ  ْن َأْجِل َجوَّ
ْمُتَها مِ  اْلَعِذَرُة. ، َيْعنِي بِ «َحرَّ

َ
َة َوِهي تِي َتْأُكُل اْلُجلَّ اِل الَّ اْلَجوَّ

اَلِف َوَلْو َصحَّ ُحِمَل 
ْختِ
ِ
ْسنَاِد َشِديُد اال َفَهَذا اْلَحِديُث ُمْضَطِرُب ُمْخَتَلُف اإْلِ

ْضطَِراِر، واهلل أعلم. ا
ِ
 هَعَلى اأْلَْكِل مِنَْها فِي َحاِل اال

دِ 7/332وأخرج أحمد ) ْبِن   ِ ْبِن إِْسَحاَ ، َعْن ُعَبْيِد اهلل ( من طريق ُمَحمَّ

، َعْن َعْبِداهلل َعْمِرو ْبِن َضُمَرَة اْلَفَزاِري 
 -ْبِن َأبِي َسلِيٍط، َعْن َأبِيِه َأبِي َسلِيٍط   ِ 
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ا   َرُسوِل اهلل -َوَكاَن َبْدِريًّ

ُ
َعْن ُلُحوِم اْلُحُمِر، َوَنْحُن بَِخْيَبَر،   ِ َقاَل: َأَتاَنا َنْهي

 َناَها، َوإِنَّا َلِجَياُع.َفَكَفأْ 

 (:37-7/39) المصنف بن أبي شيبة يف وقال أبوبكر

 َمْن َقاَل: ُتْؤَكُل اْلُحُمُر اأْلَْهِليَّةُ 

َثَنا َيْحَيى - 93773 دِ  َحدَّ ْبِن  ْبِن إِْسَحاَ ، َعْن َعاِصمِ  ْبُن َواِضٍح، َعْن ُمَحمَّ

، َعْن َسلَمى ُعَمرَ  َة َقاَل: َأَتْيُت  ْبِن َقَتاَدَة الظََّفِري  بِنِْت َنْصٍر، َعْن َرُجٍل مِْن َبنِي ُمرَّ

، إِنَّ َأَجلَّ َمالِي اْلُحُمُر، َأَفُأِصيُب مِنَْها؟ َقاَل: ِ َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلل ِ َرُسوَل اهلل

َجَر؟» «اَفَأِصْب مِنْهَ »ُقْلُت: َبَلى، َقاَل:  «َأَلْيَس َتْرَعى اْلَفاَلَة َوَتْأُكُل الشَّ
(1)
. 

َثنَا َشِريُك، َعْن َمنُْصوٍر، َعْن ُعَبْيدِ  - 93777 ْبِن  ْبِن اْلَحَسِن، َعْن َغالِِب  َحدَّ

، َأَصاَبْتَنا َسنَُة، َوَسِميُن َمالِي فِي اْلُحُمِر، َفَقاَل:  ِ ِذيٍخ، َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلل

ْرُتَها مِ » الِي اْلَقْرَيةِ ُكْل مِْن َسِميِن َمالَِك، َفإِنََّما َقذَّ  .«ْن َجوَّ

ْحَمنِ  - 93772 َثنَا َشِريُك، َعِن اأْلَْعَمِش، َعِن اْلَحَكِم، َعْن َعْبِدالرَّ ْبِن  َحدَّ

ْهِر. َيْعنِي ُلُحوَم اْلُحُمِر.  َأبِي َلْيَلى َقاَل: إِنََّما ُكِرَهْت إِْبَقاًء َعَلى الظَّ

َثَنا َوِكيُع، َعْن ُشْعَبَة، َعنْ  - 93737 ْبِن اْلَحَسِن، َعِن اْبِن َمْعِقٍل، َعْن  ُعَبْيدِ  َحدَّ

ُقْلُت: َلْم  ِ ْبُن َأْبَجَر: َسَأْلُت َرُسوَل اهلل ُأَناٍس مِْن ُمَزْينََة الظَّاِهَرِة َقاَل: َقاَل َغالُِب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فيه عنعنة ابن إسحا . (3)
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نََّما إِ »َقاَل: « َأْطِعْم َأْهَلَك مِْن َسِميِن َمالَِك »َيْبَق مِْن َمالِي إِالَّ َأَحِمَرُة َقاَل: 

الِي اْلَقْرَيةِ  «َكِرْهُت َلُكْم َجوَّ
(1)

 ه. ا

فمن هذا تعلم حرمة أكل الحمر األهلية، وأما حمر الوحش فقد تقّدم 

 القول فيها.

وأما البغال فإن كانت متولدة من حمر الوحش فحالل، وإن كانت متولدة 

 من حمر اإلنسية فحرام.

لفرس حاملة ببغل هل يجوز أي إذا كانت ا قوله: )بهيمة حاملة ببغل...(:

 ذبحها؟ فقال:

 إن العلماء قد حرموا ذبحها.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( شعبة يف إحدى (: فهذا حديث مختلف يف اسناده )رواه779/ 2) الكربى قال البيهقي يف (3)

بن بشر عن ناس من  بن معقل عن عبدالرحمن الروايتين عنه عن عبيد عن عبدالرحمن

، وىف رواية أخرى عنه عن صلى اهلل عليه وسلم مزينة أن أبجر أو ابن أبجر سأل النبي

بن بشر )وروى( عن مسعر عن عبيد عن ابن معقل  بن معقل عن عبداهلل عبيداهلل عن عبداهلل

بن أبجر قال  بن لؤى وغالب بن عامر من مزينة أحدهما عن اآلخر عن عبداهللعن رجلين 

)وروى( عن أبى العميس صلى اهلل عليه وسلم  بن أبجر الذى سأل النبي مسعر وأرى غالب

بن أبجر ومثل هذا ال يعارض به  بن معقل عن غالب بن الحسن عن عبداهلل عن عبيد

تحريم لحوم الحمر األهلية، وباهلل التوفيق. االحاديث الصحيحة التى قد مضت مصرحة ب

 انتهى
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 واختار هو: إنما يحرم ذبحها إذا كان قد نفخ فيها الروح وإال فال.

والصحيح ما تقّدم من أن ذكاة األم ذكاة لجنينها، فإن كان البغل متولد 

 من الحالل أكل على األصل، وإن كان من الحرام ألقي على أنه حرام.
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 الخيل

ٍء َقـْد َلـِزمْ -377
ْ
: ُكلُّ َشـي

ُّ
افِِعي  الشَّ

 

 

 

 

 

 فِيــِه اْســُم َخْيــٍل َفَحــاَلُل َقــْد ُعلِــمْ  

  

 

 َنْحُو اْلَبـَراِذيِن َمـَع اْلِعـَراِب -373

 

ـــاِب   ـــاَل اْرتَِي ـــاِريِف بِ ـــَع الَمَق   َم

 
ـــوُل بِاْلَكَراَهـــهْ -375  َوَمالِـــُك َيُق

 

َفاَهـــــهْ   يِن َوالرَّ   َفإِنََّهـــــا لِلـــــز 

 
ــهْ -376 ــربٍ ِكَفاَي ــِديِث َخْي ــي َح  َوفِ

 

ــــهْ   ــــى اْلِهَداَي  َعَل
ِ
ــــُد هلل   َواْلَحْم

 
 الشرح:

 (:9/727) حياة الحيوان قال الدميري يف

الخيل: جماعة األفراس ال واحد له من لفظه كالقوم والرهط والنفر. 

وقيل: مفرده خائل، قاله أبوعبيدة وهي مؤنثة والجمع خيول وقال 

 : تصغيرها خييل.السجستاين

وسميت الخيل خياًل الختيالها يف المشية، فهو على هذا اسم للجمع عند 

سيبويه، وجمع عند أبي الحسن. ويكفي يف شرف الخيل أن اهلل تعالى أقسم 

وهي خيل الغزو التي تعدو فتضج أي  ﴿َواْلعاِدياِت َضْبًحا﴾هبا يف كتابه فقال: 

بن عبداهلل رضي اهلل تعالى عنه  تصّوت بأجوافها. ويف الصحيح عن جرير

الَخْيُل َمْعُقوُد »قال: رأيت رسول اهلل يلوي ناصية فرسه بأصبعيه وهو يقول: 

.. ومعنى عقد الخير «فِي َنَواِصيَها الَخْيُر إَِلى َيْوِم اْلِقَياَمِة: اأْلَْجُر َواْلَغنِيَمةُ 

ة هنا الشعر بنواصيها أنه مالزم لها، كأنه معقود فيها والمراد بالناصي
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المسرتسل على الجبهة. قاله الخطابي وغيره قالوا: وكنى بالناصية عن جميع 

ذات الفرس، كما يقال: فالن مبارك الناصية، وميمون الغرة أي الذات. ويف 

اَلُم »َأَتى الَمْقُبَرَة، َفَقاَل:   ِ صحيح مسلم َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرُسوَل اهلل السَّ

اَر َقْوٍم ُمْؤمِنِيَن، َوإِنَّا إِْن َشاَء اهلُل بُِكْم اَلِحُقوَن، َوِدْدُت َأنَّا َقْد َرَأْيَنا َعَلْيُكْم دَ 

َأْنُتْم َأْصَحابِي َوإِْخَواُنَنا »َقاَل:  ِ َقاُلوا: َأَوَلْسنَا إِْخَواَنَك؟ َيا َرُسوَل اهلل «إِْخَواَنَنا

ِذيَن َلْم َيْأُتوا َبْعدُ  تَِك؟ َيا َرُسوَل َفَقاُلوا: َكيْ  «الَّ ْن ُأمَّ
َف َتْعِرُف َمْن َلْم َيْأِت َبْعُد مِ

ْهَرْي َخْيٍل ُدْهٍم ُبْهٍم »َفَقاَل:  ِ اهلل ََ َلُة َبْيَن  َأَرَأْيَت َلْو َأنَّ َرُجاًل َلُه َخْيُل ُغِر ُمَحجَّ

لِيَن مَِن َفإِنَُّهْم »َقاَل:   ِ َقاُلوا: َبَلى َيا َرُسوَل اهلل «َأاَل َيْعِرُف َخْيَلُه؟ ا ُمَحجَّ َيْأُتوَن ُغرًّ

تِي َيْأُتوَن َيْوَم »، ويف رواية البيهقي: «اْلُوُضوِء، َوَأَنا َفَرُطُهْم َعَلى الَحْوضِ  إِنَّ ُأمَّ

ََحٍد مَِن 
ِ
لِيَن مَِن اْلُوُضوِء، َواَل َيُكوُن َذلَِك أل ُجوِد، ُمَحجَّ َن السُّ

ا مِ اْلِقَياَمِة، ُغرًّ

، وروى مسلم وأبوداود والرتمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي «مْ اأْلَُمِم َغُيِرهِ 

 هريرة أن النبي صلى اهلل عليه وسلم كان يكره الشكال من الخيل. 

والشكال أن يكون الفرس يف رجله اليمنى بياض، ويف يده اليسرى 

بياض، أو يف يده اليمنى ورجله اليسرى، كذا وقع تفسيره يف صحيح مسلم 

 وال يف الشكال.وهذا أحد األق

وقال أبوعبيدة وجمهور أهل اللغة والغريب: هو أن يكون منه ثالث 

قوائم محجلة، وواحدة مطلقة تشبيها بالشكال الذي يشكل به الخيل، فإنه 
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يكون يف ثالث قوائم غالبا. وقال أبوعبيدة: وقد يكون الشكال ثالث قوائم 

محجلة إال يف الرجل. مطلقة وواحدة محجلة، قال: وال تكون المطلقة أو ال

وقال ابن دريد: هو أن يكون محجال يف شق واحد يف يده ورجله، فإن كان 

مخالفا، قيل: شكال مخالف، وقيل: الشكال بياض اليدين، وقيل: بياض 

 الرجلين. 

قال العلماء: إنما كرهه صلى اهلل عليه وسلم ألنه على صورة المشكول 

فلم يكن فيه نجابة. وقال بعض وقيل: يحتمل أن يكون جرب ذلك الجنس، 

 هالعلماء: فإذا كان مع ذلك أغر زالت الكراهة لزوال شبهه بالشكال. ا

 (:9/723وقال )

وهي  الروضة خيل السبا  عشرة: ذكرها الرافعي وغيره وحذفها من

مجل ومصل وتال وبارع ومرتاح وحظي وعاطف ومؤمل والسكيت 

 :والفسكل وإلى ذلك أشرت يف المنظومة بقولي

ـــرة ـــَباَ  َعَش ـــُل الِس ـــُة َخي  ُمِهَم

 

  فِي الَشرح ُدون الَروضـة الُمعَتَبـرة 

 
ـــالي ـــل َت ـــل َوُمص  ُمج

َ
ـــي  َوِه

 

ــــالَتوالي  ــــاح بِ ــــارُع الُمرَت   والَب

 
ـــل ـــاطُِف ُمؤَم ـــي َع ـــم َحظ  ُث

 

ــر الَفســكل  ــكِيت َواألِخي ــم الَس  ُث

 
 انتهى.

 أنواع الخيل:
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 (:73-79) التبيان وقال المصنف يف

والخيل أنواع: منها العتيق: وهو الذي أبواه عربيان؛ سمي عتيًقا لعتقه من 

العيوب وسالمته من الطعن فيه باألمور المنقصة، وسمى اهلل الكعبة بالبيت 

العتيق لسالمتها من عيوب الر ؛ ألنه لم يتملكها ملك من ملوك الجبابرة 

 ن النار.قط، وسمي أبوبكر عتيًقا ألنه عتيق الرحمن م

 ومنها الهجين: وهو الذي أبوه عربي وأمه أعجميه.

ومنها المقرف: بضم الميم وإسكان القاف وبالراء والفاء يف آخره، عكس 

 بن زنباع: بن بشير الهجين، أنشد أبوعبيد لهند بنت النعمان

ـــةُ  ـــَرُة َعَربِيَّ ـــُد إاِلَّ ُمْه ـــْل ِهنْ  َوَه

 

ـــ  ـــا َنْغ َلَه ـــَراٍس َتَحلَّ ـــلِيَلُة َأْف   ُل َس

 
 َفإِْن َأْنَتَجْت ُمْهًرا َكِريًما َفبِـاْلِحَرى

 

  َوإِْن َيُك َأْقَراُف َفِمـْن ِقَبـِل اْلَفْحـلِ  

 
قال البطليوسي يف شرحه: هكذا رويناه: )من قبل الفحل(. قال: وقد 

بن عقيل  بن بشير، وأهنا قالته يف الفيض روي هذا الشعر لحميدة بنت النعمان

 حميدة روى: )وما أنا إال مهرة عربية(.الثقفي، فمن رواه ل

بن خالد المخزومي،  وكانت حميدة هذه يف أول أمرها أهاًل للحارث

 فرتكته وقالت فيه:

ـــَياَعُهمْ  ـــُيوَخ َوَأْش ـــْدُت الشُّ  َفَق

 

  َوَذلِـــَك مِـــْن َبْعـــِض َأْقَوالَِيـــهْ  
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ــْيِخ َمْغُموَمــةً   َتــَرى َزْوَجــَة الشَّ

 

ـــــْحَبتِِه َقا  ـــــي لُِص ـــــهْ َوُتْمِس   لَِي

 
بن زنباع فرتكته وقلته وهجته، وقالت  فطلقها الحارث، فتزوجها روح

 فيه:

 َبَكى اْلَخزُّ مِْن َرْوٍح َوَأْنَكَر ِجْلـَدهُ 

 

ـــَذاَم   ـــْن ُج ـــا مِ ـــْت َعِجيًج َوَعجَّ

  الَمَطــــــــــــــــــــــــــــــاِرُف 

 

ــاَبُهمْ  ــا ِثَي ــُن ُكنَّ ــاُء َنْح ــاَل اْلَعَب  َوَق

 

  َوَأْكِســـَيًة َمْطُروَحـــًة َوَقَطـــاِئُف  

 
فطلقها روح وقال: سا  اهلل إليك فتى يسكر ويقيء يف حجرك، فتزوجها 

الثقفي، فكان يسكر ويقيء يف حجرها، فكانت تقول:  بن عقيل الفيض

 أجيبت يفَّ دعوة روح، وقالت هتجوه:

ُء َتِفيُض بِـهِ 
ْ
يَت َفْيًضا َوَما َشي  ُسم 

 

اِر   ــدَّ ــاِب َوال ــْيَن اْلَب ــْلِحَك َب إاِلَّ بَِس

  اِرُف الَمَطــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 َفتِْلَك َدْعـَوُة َرْوِح اْلَخْيـِر َأْعِرُفَهـا

 

ـاِري  َلُه َثَراُه اأْلَْوَطـَف السَّ
  َسَقى اإْلِ

 
قال البطليوسي: وقد أنكر كثير من الناس رواية من روى بغل بالباء؛ ألن 

البغل ال ينتج، قالوا: والصواب َنغل بالنون، وهو الخسيس من الناس 

 والدواب.

ذون: وهو الذي أبواه أعجميان، واألعجمي هو الذي ال يفصح ومنها الرب

من الناس وغيرهم، وهو نسبة إلى أعجم، وهو الرجل الذي ال يفصح عربيًّا 

كان أو غيره، أال تراهم قالوا )زياد األعجم( لعجمة كانت يف لسانه، وهو 

يكون عربي، وقالوا: )صالة النهار عجمى( ألن القراءة تخفى فيها وال تبين، و
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األعجم والعجماء لمن ليس من أهل الكالم. وقال صلى اهلل عليه وسلم: 

قال أبويوسف: هي الدابة المنفلتة، وإال فاإلجماع على ، «اْلَعْجَماُء ُجَبارُ »

 تضمين السائق والقائد.

قال البطليوسي: األعجم لغة يف العجم، حكاه أبوزيد وغيره، وقد جاء يف 

 الشعر الفصيح:

 بحت وسط األعجمسلوم لو أص

 

  يف الـــروم أو يف فـــارس أو ديلـــم 

 
 إذا الزرنال ولو لم تسلم

وجميع أنواع الخيل حالل، قال الشافعي رحمه اهلل: كل ما لزمه اسم 

 هالخيل من العراب والمقاريف والرباذين فأكله حالل. ا

 حكمه:

 :ثالثة أقوالللعلماء يف حكمه 

 يف جماهير العلماء إلى حل جميع أنواع الخيل. ذهب الشافعي األول:

َها َحَراُم. الثاين:  قال َمالُِك: ُكلُّ

 ذهب أبوحنيفة إلى الكراهة. الثالث:

 (:799/ 35) الحاوى الكبير قال الماوردى
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: ُكلُّ َما َلِزَمُه اْسُم اْلَخْيلِ 
ُّ
افِِعي ا َلْحُم اْلَخْيِل َفَأْكُلَها َحاَلُل، َقاَل الشَّ مَِن  َوَأمَّ

اْلِعَراِب َوالَمَقاِديِف َواْلَبَراِذيِن، َفَأْكُلَها َحاَلُل، َوبِِه َقاَل َأُبوُيوُسَف َوَأْحَمُد 

ُد َوإِْسَحاُ .  َوُمَحمَّ

َها َحَراُم.  َوَقاَل َمالُِك: ُكلُّ

اَل َواْلَحِميَر َوَقاَل َأُبوَحنِيَفَة: َمْكُروُه، اْحتَِجاًجا بَِقْولِِه َتَعاَلى: َواْلَخْيَل َواْلبِغَ 

 لَِتْرَكُبوَها َوِزينًَة. انتهى

( 3233( ومسلم )3932والصحيح الحل للحديث الذي أخرجه البخاري )

يَِّة،   ِ ، َأنَّ َرُسوَل اهللِ ْبِن َعْبِداهلل َعْن َجابِرِ 
َنَهى َيْوَم َخْيَبَر َعْن ُلُحوِم اْلُحُمِر اأْلَْهلِ

 َوَأِذَن فِي ُلُحوِم اْلَخْيِل.

( َعْن َأْسَماَء، َقاَلْت: َنَحْرَنا 3239( ومسلم)5537ذا ما أخرجه البخاري)وهك

 َفَأَكْلَناُه. ِ َفَرًسا َعَلى َعْهِد َرُسوِل اهلل

 قال النووي يف شرح الحديث:

 َواْلُجْمُهوِر مَِن 
 
افِِعي اْخَتَلَف اْلُعَلَماُء فِي إَِباَحِة ُلُحوِم اْلَخْيِل َفَمْذَهُب الشَّ

لَ  َبْيِر وفضالة  ِ ِف َواْلَخَلِف َأنَُّه ُمَباُح اَل َكَراَهَة فِيِه َوبِِه َقاَل َعْبُداهللالسَّ بن  ْبُن الزُّ

ْبُن َغَفَلَة َوَعْلَقَمُة َواأْلَْسَوُد  بن مالك وأسماء بنت َأبِي َبْكٍر َوُسَوْيدُ  عبيد وأنس

 ْبُن ُجَبْيٍر َواْلَحَسُن الْ  َوَعَطاُء َوُشَرْيُح َوَسِعيدُ 
ُّ
َبْصِريُّ َوإِْبَراِهيُم النََّخِعي



 اْلَعُجزْ 

 

611 

 
ادُ  ُد َوَداُوُد  َوَحمَّ ْبُن ُسَلْيَماَن َوَأْحَمُد َوإِْسَحاُ  َوَأُبوَثْوٍر َوَأُبوُيوُسَف َوُمَحمَّ

بن َعبَّاٍس َواْلَحَكُم َوَمالُِك  َوَجَماِهيُر المحدثين وغيرهم وكرهها طائفة منهم

وا بَِقْولِِه َتَعاَلى َوَأُبوَحنِيَفَة َقاَل َأُبوَحنِيفَ  ى َحَراًما َواْحَتجُّ ِه َواَل ُيَسمَّ
َة َيْأَثُم بَِأْكلِ

َواْلَخْيَل َواْلبَِغاَل َواْلَحِميَر لَِتْرَكُبوَها َوِزينًَة َوَلْم َيْذُكِر اأْلَْكَل َوَذَكَر اأْلَْكَل مَِن 

تِي َقْبَلَها َوبَِحِديِث َصالِِح  بن المقدم َعْن َأبِيِه َعْن  ْبِن يحيى اأْلَْنَعاِم فِي اآْلَيِة الَّ

ِه َعْن َخالِدِ  َعْن ُلُحوِم اْلَخْيِل َواْلبَِغاِل َواْلَحِميِر  ِ ْبِن اْلَولِيِد َنَهى َرُسوُل اهلل َجد 

ْن ِرَواَيِة َبِقيَّةَ 
َباِع َرَواُه َأُبوداود والنسائى وبن َماَجْه مِ َن الس 

ْبِن  َوُكل  ِذي َناٍب مِ

ِة اْلَحِديِث َوَغْيِرِهْم َعَلى َأنَُّه  يِد َعْن َصالِِح اْلَولِ  ْن َأِئمَّ
َفَق اْلُعَلَماُء مِ ْبِن َيْحَيى َواتَّ

 بِإِْسَناِدِهَما 
ُّ
 َواْلَبْيَهِقي

ُّ
اَرُقْطنِي َحِديُث َضِعيُف َوَقاَل َبْعُضُهْم ُهَو َمنُْسوُخ َرَوى الدَّ

اِل بِا َعْن ُموَسى ْلَحاِء اْلَحافِِظ قال هذا حديث ضعيف قال ْبِن َهاُروَن اْلَحمَّ

بن يحيى والأبوه َوَقاَل اْلُبَخاِريُّ َهَذا اْلَحِديُث فِيِه َنَظُر َوَقاَل  واليعرف صالح

 فِي إِْسنَاِدِه َنَظُر َقاَل َوَصالُِح 
ُّ
ابِي  َهَذا إِْسَناُد ُمْضَطِرُب َوَقاَل اْلَخطَّ

ُّ
ْبُن  اْلَبْيَهِقي

ِه اَل ُيْعَرُف َسَماُع َبْعِضِهْم مِْن َبْعٍض َوَقاَل َأُبوَداُوَد َهَذا َيْحَيى َعْن َأبِ  يِه َعْن َجد 

َباَحِة َأَصحُّ َقاَل َوُيْشبُِه إِْن َكاَن َهَذا  ُّ َحِديُث اإْلِ
اْلَحِديُث َمنُْسوُخ َوَقاَل النََّساِئي

تِي َذَكَرَها َصِحيًحا َأْن َيُكوَن َمنُْسوًخا َواْحَتجَّ اْلُجْمُهوُر بَِأَح  َباَحِة الَّ اِديِث اإْلِ

َباَحِة   َصِحيَحُة َصِريَحُة َوبَِأَحاِديَث ُأَخَر َصِحيَحٍة َجاَءْت بِاإْلِ
َ
ُمْسلُِم َوَغْيُرُه َوِهي

يَنِة  ُكوِب َوالز  ا اآْلَيُة َفَأَجاُبوا َعنَْها بَِأنَّ ِذْكَر الرُّ ي النَّْهِي َحِديُث َوَأمَّ
اَل َوَلْم َيْثُبْت فِ

َنَُّهَما ُمْعَظُم 
ِ
ْكِر أل ُة بَِذلَِك َفإِنََّما ُخصَّ َهَذاِن بِالذ  َيُدلُّ َعَلى َأنَّ َمنَْفَعَتُهَما ُمْخَتصَّ
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َمْت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير  َن اْلَخْيِل َكَقْولِِه َتَعاَلى ُحر 
الَمْقُصوِد مِ

َنَُّه َأْعَظُم الَمْقُصو
ِ
ِد َوَقْد َأْجَمَع الُمْسلُِموَن َعَلى َتْحِريِم َشْحِمِه َفَذَكَر اللَّْحَم أل

َوَدمِِه َوَساِئِر َأْجَزاِئِه َقاُلوا َولَِهَذا َسَكَت َعْن ِذْكِر َحْمِل اأْلَْثَقاِل َعَلى اْلَخْيِل َمَع 

ِل اأْلَْثَقاِل َقْولِِه َتَعاَلى فِي اأْلَْنَعاِم وتحمل أثقالكم َوَلْم َيْلَزْم مِْن َهَذا َتْحِريُم َحمْ 

 هَعَلى اْلَخْيِل، َواهلُل َأْعَلُم. ا

 (:37/37) تفسيره قال القرطبي يف

﴿َواْلَخْيَل َواْلبِغاَل َقاَل اْبُن اْلَقاِسِم َواْبُن َوْهٍب َقاَل َمالُِك َقاَل اهلُل َتَعاَلى: 

ُكوِب  [،7]النحل:َواْلَحِميَر لَِتْرَكُبوها َوِزينًَة﴾ ينَِة َوَلْم َيْجَعْلَها  َفَجَعَلَها لِلرُّ َوالز 

لأِْلَْكِل، َوَنْحِوِه َعِن َأْشَهَب. َولَِهَذا َقاَل َأْصَحاُبَنا: اَل َيُجوُز َأْكُل ُلُحوِم اْلَخْيِل 

ُكوِب والزينة دل على َما  ا َنصَّ َعَلى الرُّ َنَّ اهلَل َتَعاَلى َلمَّ
ِ
َواْلبَِغاِل َواْلَحِميِر، أل

َمَع َما اْمَتنَّ [، 32]المؤمنون:﴿ َومِنْها َتْأُكُلوَن ﴾. َوَقاَل فِي اأْلَْنَعاَم: َعَداُه بِِخاَلفِهِ 

َكاِة الَمْشُروَعِة فِيَها. َوبَِهِذِه  ْفِء َوالَمَنافِِع، َفَأَباَح َلنَا َأْكَلَها بِالذَّ اهلُل مِنَْها مَِن الد 

نََة، َقاَل اْلَحَكُم: ُلُحوُم اْلَخْيِل َحَراُم فِي ْبُن ُعَييْ  اآْلَيِة اْحَتجَّ اْبُن َعبَّاٍس َواْلَحَكمُ 

تِي قبلها وقال: هذه لألكل وهذه للركوب. ِ ِكَتاِب اهلل ، َوَقَرَأ َهِذِه اآْلَيَة َوالَّ

وسيل اْبُن َعبَّاٍس َعْن ُلُحوِم اْلَخْيِل َفَكِرَهَها، َوَتاَل َهِذِه اآْلَيَة َوَقاَل: َهِذِه 

ُكوِب، َوَقَرأَ  ﴿ َواألَْنَعاَم َخَلَقَها َلُكْم فِيَها ِدْفُء َوَمنَافُِع اآْلَيَة التي قبلها:  لِلرُّ

ُثمَّ َقاَل: َهِذِه لأِْلَْكِل. َوبِِه َقاَل َمالُِك َوَأُبوَحنِيَفَة َوَأْصَحاُبُهَما  [،5]النحل:﴾
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 َوُمَجاِهُد َوَأُبوعبيد وغيرهم، واحتجوا بما أخرجه َأُبوَدا

ُّ
ُوَد َواأْلَْوَزاِعي

 َوَغْيُرُهْم َعْن َصالِِح 
ُّ
اَرُقْطنِي ُّ َوالدَّ

بن معد  بن المقدام بن يحيى َوالنََّساِئي

ِه َعْن َخالِدِ  َنَهى َيْوَم َخْيَبَر َعْن  ِ ْبِن اْلَولِيِد، َأنَّ َرُسوَل اهلل يكرب َعْن َأبِيِه َعْن َجد 

َباِع َأْو مِْخَلٍب مَِن َأْكِل ُلُحوِم اْلَخْيِل َواْلبَِغاِل َواْلَحِميِر، َوكُ  ل  ِذي َناٍب مَِن الس 

 َأْيًضا َعْن َخالِدِ 
 
. َوِعنَْد النََّساِئي

 
اَرُقْطنِي ْيِر. َلْفُظ الدَّ   الطَّ

َّ
ْبِن اْلَولِيِد َأنَُّه َسِمَع النَّبِي

«ِميرِ اَل َيِحلُّ َأْكُل ُلُحوِم الَخْيِل َواْلبَِغاِل َوالحَ »صلى اهلل عليه وسلم َيُقوُل: 
(1)

 . 

 ُمَباَحُة. َوُرِوَي َعْن َأبِي 
َ
ِثيَن: ِهي َوَقاَل اْلُجْمُهوُر مَِن اْلُفَقَهاِء َوالُمَحد 

ْت َطاِئَفُة َفَقاَلْت بِالتَّْحِريِم، مِنُْهُم اْلَحَكُم َكَما َذَكْرَنا، َوُرِوَي َعْن  َحنِيَفَة. َوَشذَّ

 فِي َبْحِر الَمْذَهِب َعَلى َمْذَهِب  َأبِي َحنِيَفَة. َحَكى الثَّاَلَث ِرَواَياٍت 
ُّ
وَيانِي َعنُْه الرُّ

ِحيُح الَِّذي َيُدلُّ َعَلْيِه النََّظُر َواْلَخَبُر َجَواُز َأْكِل ُلُحوِم  . ُقْلُت: الصَّ  
افِِعي الشَّ

ا اآْلَيُة فَ  َة فِيِهَما اَلِزَمًة. َأمَّ اَل َدلِيَل فِيَها َعَلى اْلَخْيِل، َوَأنَّ اآْلَيَة َواْلَحِديَث اَل ُحجَّ

وَرُة  ْت َعَلى َتْحِريِم ُلُحوِم اْلُحُمِر، َوالسُّ ْت َعَلْيِه َلَدلَّ َتْحِريِم اْلَخْيِل. إِْذ َلْو َدلَّ

يَُّة، َوَأيُّ َحاَجٍة َكاَنْت إَِلى َتْجِديِد تحريم لحوم الحمر عام يرب َوَقْد َثَبَت فِي  َمك 

ا َذَكَر َتَعاَلى اأْلَْنَعاَم َذَكَر اأْلَْغَلَب اأْلَْخَباِر َتْحِليُل اْلَخيْ  ي. َوَأْيًضا َلمَّ
ِل َعَلى َما َيْأتِ

ُكوَب َواَل  يَها، َوُهَو َحْمُل اأْلَْثَقاِل َواأْلَْكُل، َوَلْم َيْذُكِر الرُّ
مِْن َمَنافِِعَها َوَأَهمُّ َما فِ

ًحا بِِه، َوقَ  ْد ُتْرَكُب َوُيْحَرُث بَِها، َقاَل اهلُل تعالى: اْلَحْرَث بَِها َواَل َغْيَر َذلَِك ُمَصرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( وضعفه العالمة األلباين رحمه اهلل. 3773أخرجه النسائي برقم ) (3)
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ِذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْنعاَم لَِتْرَكُبوا مِنْها َومِنْها َتْأُكُلوَن ﴾ ﴿ . َوَقاَل فِي اْلَخْيِل: ﴿ الَّ

ْر َحْمَل َفَذَكَر َأْيًضا َأْغَلَب َمَنافِِعَها َوالَمْقُصوُد مِنَْها، َوَلْم َيْذكُ  لَِتْرَكُبوها َوِزيَنًة ﴾

 اأْلَْثَقاِل َعَلْيَها، َوَقْد ُتْحَمُل َكَما ُهَو ُمَشاَهُد َفِلَذلَِك َلْم َيْذُكِر اأْلَْكَل. 

ِذي َجَعَل إَِلْيِه َبَياَن َما َأْنَزَل َعَلْيِه َما َيْأتِي، َواَل َيْلَزُم  اَلُم الَّ َوَقْد َبيََّنُه َعَلْيِه السَّ

َقْت لِلرُّ 
ينَِة َأالَّ ُتْؤَكَل، َفَهِذِه اْلَبَقَرُة َقْد َأْنَطَقَها َخالُِقَها مِْن َكْونَِها ُخلِ ُكوِب َوالز 

الَِّذي َأْنَطَق ُكلَّ شي َفَقاَلْت: إِنََّما ُخلَِقْت لِْلَحْرِث. َفَيْلَزُم مِْن َعلََّل َأنَّ اْلَخْيَل اَل 

ُكوِب وأال ُتْؤَكَل اْلبَ  َقْت لِلرُّ
َنََّها ُخلِ

ِ
َنََّها ُخلَِقْت لِْلَحْرِث. َوَقْد َأْجَمَع ُتْؤَكُل أل

ِ
َقُر أل

نَِّة الثَّابَِتِة فِيَها. َرَوى ُمْسِلُم  َها، َفَكَذلَِك اْلَخْيُل بِالسُّ
الُمْسلُِموَن َعَلى َجَواِز َأْكلِ

يَِّة َوَأِذَن َيْوَم َخْيَبَر َعْن ُلُحوِم اْلُحُمِر اأْلَهْ  ِ مِْن َحِديِث َجابُِر َقاَل: َنَهى َرُسوُل اهلل
لِ

 َعْن َجابٍِر: َأْطَعَمنَا َرُسوُل اهلل
ُّ
َيْوَم َخْيَبَر ُلُحوَم  ِ فِي ُلُحوِم اْلَخْيِل. َوَقاَل النََّساِئي

 اْلَخْيِل َوَنَهاَنا َعْن ُلُحوِم اْلُحُمِر. 

 ِ َرُسوِل اهللَوفِي ِرَواَيٍة َعْن َجابٍِر َقاَل: ُكنَّا َنْأُكُل ُلُحوَم اْلَخْيِل َعَلى َعْهِد 

َواَيُة َعْن َجابٍِر بَِأنَُّهْم َأَكُلوَها فِي َخْيَبَر ِحَكاَيُة  صلى اهلل عليه وسلم، َفإِْن ِقيَل: الر 

ي َعْيٍن، َفُيْحَتَمُل َأْن َيُكوُنوا َذَبُحوا لَِضُروَرٍة، َواَل ُيْحَتجُّ بَِقَضاَيا 
َحاٍل َوَقِضيَُّة فِ

وَ  اَيُة َعْن َجابٍِر َوإِْخَباِرِه بَِأنَُّهْم َكاُنوا َيْأُكُلوَن ُلُحوَم اْلَخْيِل اأْلَْحَواِل. ُقْلنَا: الر 

ْمنَاُه َفَمَعَنا َحِديُث َأْسَماَء  ِ َعَلى َعْهِد َرُسوِل اهلل ْحتَِماَل، ولين َسلَّ
ِ
ُيِزيُل َذلَِك اال

ِديَنِة َفَأَكْلَناُه، َرَواُه ُمْسِلُم. َوَنْحُن بِالمَ  ِ َقاَلْت: َنَحْرَنا َفَرًسا َعَلى َعْهِد َرُسوِل اهلل
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َوُكلُّ َتْأِويٍل مِْن َغْيِر َتْرِجيٍح فِي ُمَقاَبَلِة النَّص  َفإِنََّما ُهَو َدْعًوى، اَل ُيْلَتَفُت إَِلْيِه 

 ِزَياَدًة َحَسنًَة َتْرَفُع ُكلَّ َتْأِويٍل 
ُّ
اَرُقْطنِي ُج َعَلْيِه. َوَقْد َرَوى الدَّ فِي َحِديِث َواَل ُيَعرَّ

َأَراَدْت َأْن َتُموَت  ِ َأْسَماَء، َقاَلْت َأْسَماُء: َكاَن َلَنا َفَرُس َعَلى َعْهِد َرُسوِل اهلل

َفَذَبْحنَاَها َفَأَكْلنَاَها. َفَذْبُحَها إِنََّما َكاَن لَِخْوِف الَمْوِت َعَلْيَها اَل لَِغْيِر َذلَِك مَِن 

ُق. َفإِْن ِقيَل: َحَيَواُن مِْن َذَواِت اْلَحَوافِِر َفاَل ُيْؤَكُل التَّْوفِي ِ اأْلَْحَواِل. َوبِاهلل

َبِه َوَقِد اْخَتَلَف َأْرَباُب اأْلُُصوِل فِي اْلَقْوِل به،  َكاْلِحَماِر؟ ُقْلنَا: َهَذا ِقَياُس الشَّ

َِْلٍف َوَقْد َبايَ  ْمنَاُه َفُهَو ُمنَْتِقُض بِاْلِخنِْزيِر، َفإِنَُّه ُذو  اَلِف، ولين َسلَّ َْ َن َذَواَت اأْلَ

َوَعَلى َأنَّ اْلِقَياَس إَِذا َكاَن فِي ُمَقاَبَلِة النَّص  َفُهَو َفاِسُد اْلَوْضِع اَل اْلتَِفاَت إَِلْيِه. 

: َوفِي إِْجَماِعِهْم َعَلى َجَواِز ُرُكوِب َما ُذِكَر لأِْلَْكِل َدلِيُل َعَلى َجَواِز  َقاَل الطََّبِريُّ

ُكوِب. اَأْكِل َما ذُ   هِكَر لِلرُّ

 (:7/67) مصنف ابن أبي شيبة ويف

 َما َقاُلوا ِفي َأْكِل ُلُحوِم اْلَخْيلِ 

َثنَا َأُبوَخالٍِد اأْلَْحَمُر، َوَوِكيُع، َعْن ِهَشامِ  - 93772 ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َفاطَِمَة  َحدَّ

 ِ َنَحْرَنا َفَرًسا َعَلى َعْهِد َرُسوِل اهللبِنِْت الُمنِْذِر، َعْن َأْسَماَء بِنِْت َأبِي َبْكٍر، َقاَلْت: 

 َفَأَكْلَنا مِْن َلْحِمِه، َأْو َأَصْبنَا مِْن َلْحِمِه.
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َثَنا َأُبوَخالٍِد اأْلَْحَمُر، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن  - 93737 َثنَا َأُبوَبْكٍر َقاَل: َحدَّ َحدَّ

َبْيِر، َعْن َجابٍِر، َقاَل: َأَكْلَنا ُلحُ  وَم اْلَخْيِل َيْوَم َخْيَبَر، َوُلُحوَم اْلُحُمِر َأبِي الزُّ

 اْلَوْحِشيَِّة.

َثَنا اْبُن ُعَيْينََة، َعْن َعْمٍرو، َعْن َجابِرِ  - 93733 ، َقاَل: َأْطَعَمنَا ِ ْبِن َعْبِداهلل َحدَّ

 ُلُحوَم اْلَخْيِل، َوَنَهاَنا َعْن ُلُحوِم اْلُحُمِر. ِ َرُسوُل اهلل

َثنَا  - 93739 َأُبوُأَساَمَة، َعْن ِهَشاٍم، َعِن اْلَحَسِن، َقاَل: َكاَن َأْصَحاُب َحدَّ

 َيْأُكُلوَن ُلُحوَم اْلَخْيِل فِي َمَغاِزيِهْم. ِ َرُسوِل اهلل

، َعْن ُسْفَياَن، َعْن َمنُْصوٍر، َعْن إِْبَراِهيَم َقاَل:  - 93737 َثنَا اْبُن َمْهِديٍّ َحدَّ

 ًسا َفَقَسُموُه َبْيَنُهْم.َفرَ  ِ َنَحَر َأْصَحاُب َعْبِداهلل

ُم، َعْن ُمِغيَرَة، َعْن إِْبَراِهيَم: َأنَّ اأْلَْسَوَد َأَكَل َلْحَم  - 93733 َثنَا َسالَّ َحدَّ

 َفَرٍس.

َثَنا َوِكيُع، َعْن ُشْعَبَة، َعِن اْلَحَكِم: َأنَّ ُشَرْيًحا َأَكَل َلْحَم َفَرٍس. - 93735  َحدَّ

َثنَا َأُبوأُ  - 93736 ًدا َعْن ُلُحوِم َحدَّ َساَمَة، َعِن اْبِن َعْوٍن، َقاَل: َسَأْلُت ُمَحمَّ

 اْلَخْيِل َفَلْم َيَر بَِها َبْأًسا.

اٍج، َعْن َأبِي إِْسَحاَ  َقاَل:  - 93733 َثنَا َأُبوَخالٍِد اأْلَْحَمُر، َعْن َحجَّ َحدَّ

 َأْدَرْكُتُهْم َيْقَتِسُموَن اْلَخْيَل.
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َثَنا َوكِ  - 93737  َحدَّ

ُّ
ْبُن َهاِشٍم، َعِن اْبِن َأبِي َلْيَلى، َعِن اْلِمنَْهاِل،  يُع، َوَعلِي

َوَقاَل  -ْبِن ُجَبْيٍر، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َسَأَلُه َرُجُل َعْن َأْكِل اْلَفَرِس،  َعْن َسِعيدِ 

َلَقَها َلُكْم فِيَها ﴿َواأْلَْنَعاَم َخ ، َفَقَرَأ َهِذِه اآْلَيَة: -َوِكيُع: َعْن َأْكِل اْلَخْيِل 

 اآْلَيَة َقاَل: َفَكِرَهَها. [5]النحل: ِدْفُء﴾

َثنَا َوِكيُع، َعْن ُشْعَبَة، َعْن ُيوُنَس، َعِن اْلَحَسِن َقاَل: اَل َبْأَس  - 93732 َحدَّ

 هبَِلْحِم اْلَفَرِس. ا
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 الرخويات والقواقع الحلزونات

 َوُكلُّ َمـا َدبَّ بِـَبْطٍن َأْو َدَرْج -373

 

ـــَرْج   ـــاَل َح ـــُه بِ ـــُهْم َأَباَح   َفَبْعُض

 
 الشرح:

كأنه واهلل أعلم يشير إلى الرخويات التي تدب وتدخل يف أصداف صلبة 

خمسة، أما  5وربما سماها بعضهم بسكان القواقع وأصغرها بحجم رقم 

أكربها مثل الحبار العمال  فيتجاوز وزنه طنين، وتنتمي هذه الحيوانات إلى 

لرخويات(، ويوجد فيها أكثر من مئة ألف نوع، وتعيش مجموعة تسمى: )ا

معظم الرخويات يف الماء، ويمكن أن تجد بعضها على الرب، وتعيش يف 

 الحدائق والغابات.

وتتغدى الرخويات على الطحالب وبعض الفتات الصغير الطايف يتم نمو 

 القوقعة كنمو الظفر تماًما.

 (:9/773قال الدميري)

أنبوبة حجرية يوجد يف سواحل البحار وشطوط  الحلزون: دود يف جوف

األهنار. وهذه الدودة تخرج بنصف بدهنا من جوف تلك األنبوبة الصدفية، 

وتمشي يمنة ويسرة تطلب مادة تغتذي هبا فإذا أحست بلين ورطوبة انبسطت 
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إليها، وإذا أحست بخشونة أو صالبة انقبضت وغاصت يف جوف األنبوبة 

 هؤذي لجسمها، وإذا انسابت جرت بيتها معها. االصدفية، حذًرا من الم

 أختلف العلماء يف حكمه إلى قولين: حكمه:

 األول: الحل وبه قال المالكية إذا سلق أو شوي، ال ما مات وحده.

 الثاين: الحرمة، وبه قال الجمهور.

، وَ 7/37) المحلى وقال ابن حزم يف ي  اَل (: َواَل َيِحلُّ َأْكُل اْلَحَلُزوِن اْلَبر 

َباِب،  ٍء مَِن اْلَحَشَراِت ُكل َها َكاْلَوَزِغ َواْلَخنَافِِس، َوالنَّْمِل، َوالنَّْحِل، َوالذُّ
ْ
َشي

وِد ُكل ِه  ْبِر، َوالدُّ ،  -َطيَّاَرٍة َوَغْيِر َطيَّاَرٍة  -َوالدُّ َواْلَقْمِل، َواْلَبَراِغيِث، َواْلَبق 

َمْت َعَلْيُكُم َتَعاَلى:   ِ اِعَها لَِقْوِل اهللَواْلَبُعوِض َوُكل  َما َكاَن مِْن َأْنوَ  ﴿ُحر 

ْيُتْم﴾وَقْوله َتَعاَلى  [،7]المائدة: الَمْيَتُة﴾   [.7]المائدة: ﴿إاِل َما َذكَّ

َكاَة فِي الَمْقُدوِر َعَلْيِه اَل َتُكوُن إالَّ فِي اْلَحْلِق  َوَقْد َصحَّ اْلُبْرَهاُن َعَلى َأنَّ الذَّ

ْدِر،  ْمتِنَاِع -َفَما َلْم ُيْقَدْر فِيِه َعَلى َذَكاٍة َفاَل َسبِيَل إَلى َأْكلِِه َأِو الصَّ
ِ
: َفُهَو َحَراُم، ال

ى.  َأْكلِِه إالَّ َمْيَتًة َغْيَر ُمَذكًّ

: ِقْسُم ُمَباُح َقْتُلُه: َكاْلَوَزِغ، -: فِي ُكل  َما َذَكْرَنا َأنَُّهَما ِقْسَماِن -َوُبْرَهاُن آَخُر 

ُم َقْتُلُه: َكالنَّْمِل، َوالنَّْحِل، َواْلَخنَ  ْبِر؛ َوِقْسُم ُمَحرَّ ، َوالدُّ ِس، َواْلَبَراِغيِث، َواْلَبق 
افِ

َكاُة إَضاَعُة لِلَماِل، َوَما اَل  َنَّ َقْتَل َما َتُجوُز فِيِه الذَّ
ِ
َفالُمَباُح َقْتُلُه اَل َذَكاَة فِيِه، أل

: )ُكلُّ َما َلْيَس َلُه َدُم -َكاُة َيِحلُّ َقْتُلُه اَل َتُجوُز فِيِه الذَّ 
 
ْعبِي ينَا مِْن َطِريِق الشَّ : ُرو 
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ْهِري  َعْن  اِ  َعْن َمْعَمٍر َعِن الزُّ زَّ ْن َطِريِق َعْبِدالرَّ
َساِئُل َفاَل َذَكاَة فِيِه(. َومِ

 )َأَمَر بِ  ْبِن َسْعدِ  َعامِرِ 
َّ
اُه ْبِن َأبِي َوقَّاٍص َعْن َأبِيِه، َأنَّ النَّبِي َقْتِل اْلَوَزِغ َوَسمَّ

 ُفَوْيِسًقا( َمَع َأنَُّه مِْن َأْخَبِث اْلَخَباِئِث ِعنَْد ُكل  ِذي َنْفٍس. 

ْبُن ُمْسلٍِم َمْوَلى  ْبُن َجْعَفٍر َنا ُعْتَبةُ  َومِْن َطِريِق اْلُبَخاِري  َنا ُقَتْيَبُة َنا إْسَماِعيُل 

  ِ ِن َمْوَلى َبنِي ُزَرْيٍق َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرُسوَل اهللْبِن ُحَنيْ  َبنِي َتِميٍم َعْن ُعَبْيدِ 

ي إَناِء َأَحِدُكْم َفْلَيْغِمْسُه ُثمَّ لَِيْطَرْحهُ »َقاَل: 
َباُب فِ َوَذَكَر اْلَحِديَث  «إَذا َوَقَع الذُّ

اَلُم  -َفَأَمَر   َأَمَر بَِطْرِحِه.بَِطْرِحِه َوَلْو َكاَن َحاَلاًل َأْكُلُه َما  -َعَلْيِه السَّ

ْهِري  َعْن ُعَبْيِد اهلل اِ  َعْن َمْعَمٍر َعِن الزُّ زَّ َومِْن َطِريِق َعْبِدالرَّ
ْبِن   ِ ْبِن َعْبِداهلل  ِ 

ُعْتَبَة َعِن اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ َرُسوَل اهلل
: النَّْحَلُة،   ِ  َواب  َن الدَّ

َنَهى َعْن َقْتِل َأْرَبٍع مِ

َرُد. َوالنَّْمَلُة، َواْلُهدْ   ُهُد، َوالصُّ

دُ  ْبُن َكثِيٍر َأَنا ُسْفَياُن َعِن اْبِن َأبِي ِذْئٍب َعْن  َومِْن َطِريِق َأبِي َداُود َنا ُمَحمَّ

ْحَمنِ  ْبِن َخالٍِد َعْن َسِعيدِ  َسِعيدِ  ْبِن ُعْثَماَن، َأنَّ َطبِيًبا  ْبِن الُمَسي ِب َعْن َعْبِدالرَّ

 َعْن ِضْفَدعٍ 
َّ
 َعْن َقْتلَِها. ِ َيْجَعُلَها فِي َدَواٍء؟ َفَنَهاُه َرُسوُل اهلل َسَأَل النَّبِي

ِذي َكاَن َقِديًما َفَأْحَرَ    الَّ
 
ٍد: َهَذا َيْقِضي َعَلى َحِديِث النَّبِي َقاَل َأُبوُمَحمَّ

َنَّ َشِريَعَة َنبِي نَا َناِسَخُة لُِكل  ِديٍن َسَلَف، َوَقْد َذَكْرنَ 
ِ
ْبِن  ا َقْتَل ُعَمَر َقْرَيَة النَّْمِل أل

َحاَبِة لِْلِقْرَداِن َوُهْم ُمْحِرُموَن. َن الصَّ
 اْلَخطَّاِب َوَغْيِرِه مِ
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َوَصحَّ َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َواْبِن ُعَمَر، َوَعاِئَشَة ُأم  الُمْؤمِنِيَن َقْتُل اأْلَْوَزاِغ؛ َومِْن 

 ْفَدِع َوَأَمَر بَِقْتِل اْلَوَزِغ.َطِريِق َمْعَمٍر َعْن َقَتاَدَة َنَهى َعْن َقْتِل الض  

 ْبِن اْلَخطَّاِب َأِخيُفوا اْلَهَوامَّ َقْبَل َأْن ُتِخيَفُكْم. َوَعْن ُعَمرَ 

ْبِن التَّلِِب َعْن َأبِيِه  ْبِن ُحْجَرَة َعِن اْلِمْلَقامِ  َفإِْن َذَكَر َذاِكُر َحِديَث َغالِِب 

 َفَلْم َأْسَمْع لِْلحَ 
َّ
ْبُن ُحْجَرَة، َواْلِمْلَقاُم  َفَغالُِب  -َشَراِت َتْحِريًما( )َصِحْبُت النَّبِي

ًة َعَلى  -َمْجُهواَلِن  َنَُّه َلْيَس َمْن َلْم َيْسَمْع ُحجَّ
ِ
ُة، أل ُثمَّ َلْو َصحَّ َلَما َكاَن فِيِه ُحجَّ

. ا  هَما َقاَم بِِه ُبْرَهاُن النَّص 

ميري إلى القول الحل على ما يظهر لي واهلل أعلم، وذهب الد وحكمه:

بحرمتها مستداًل بعلة االستخباب وقد قدمنا أن هذه العلة غير صحيحة يف 

﴿َوُأِحلَّ َلُكْم َما التحريم والتحليل بل يدخل الحلزون يف قول اهلل عز وجل: 

 [.93]النساء:َوَراَء َذلُِكْم﴾

 (:927/ 99) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ويف

قع الحلزونية فيجوز أكلها؛ ألهنا من صيد البحر، فتدخل يف أما القوا

يَّاَرِة  عموم قوله تعالى: ﴿ ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوَطَعاُمُه َمَتاًعا َلُكْم َولِلسَّ

 [.26]المائدة:﴾
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 مذهب مالك فيما يحل ويحرم:

ــٍك ُيَعــاُب -377 ــَد َمالِ ــْيَس ِعنْ  َوَل

 

ــــاُت   ــــَل اْلَحيَّ ــــاَلُب َأْن ُتْؤَك   َواْلكِ

 
ــــَماُح -372 ــــٍة َس ٍة لِِفيَل ــــْن َذرَّ

 مِ

 

  فِــــي َقْوَلــــٍة لِـــــَمالٍِك ُيَبــــاُح  

 
ـــم  -327 ـــُة َذاُت السُّ ـــَدُه اْلَحيَّ  َوِعنْ

 

ـــــم    ـــــاِكنًَة بِالضَّ ـــــْت َس َي   إِْن ُذك 

 
َنْب -323 َكاِة لِلـذَّ  َأْي َضم  َرْأٍس فِي الـذَّ

 

ــْن تُ   ــُكوِن َل ــاَل السُّ ــْت َح َي ــْب َوُذك    َع

 الشرح: 

يقول وليس عند مالك وهو ابن أنس، إمام دار الهجرة ومفتيها صاحب 

﴿َوُأِحلَّ :  الموطأ ما يعاب ويحرم يف هذا الباب فكله داخل يف عموم قول اهلل

ِذي َخَلَق َلُكْم َما فِي اأْلَْرِض وقوله:  [،93]النساء:َلُكْم َما َوَراَء َذلُِكْم﴾ ﴿ُهَو الَّ

 [.92بقرة: ]الَجِميًعا﴾

؛ فإن الحيات داخلة فيما أمر رسول اهلل  وهذا توسع من اإلمام مالك

 بقتله، وهي من ذوات السموم.

 بلغة السالك ألقرب المسالك ويف حاشية الصاوي على الشرح الصغير

(9 /376:) 

ي اْلَجِميِع[: َرَوى الَمَدنِيُّوَن َعْن َمالٍِك تَ 
ْحِريَم ُكل  َقْوُلُه: ]َوِقيَل بِاْلُحْرَمِة فِ

َما َيْعُدو مِْن َهِذِه اأْلَْشَياِء َكاأْلََسِد َأِو النَِّمِر َوالثَّْعَلِب َواْلَكْلِب، َوَما اَل َيْعُدو 
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ِذي َمَشى َعَلْيِه َشاِرُحنَا، َوَقْد َعلِْمت َأنَّ فِي  ُل الَّ نَّ الَمْشُهوَر اأْلَوَّ

ُيْكَرُه َأْكُلُه َوَلكِ

 
 
ْنِسي َح اْبُن َعْبِداْلَبر  التَّْحِريَم َقاَل  اْلَكْلِب اإْلِ َقْوَلْيِن بِاْلُحْرَمِة َواْلَكَراَهِة، َوَصحَّ

 هَوَلْم َأَر فِي الَمْذَهِب َمْن َنَقَل إَباَحِة َأْكِل اْلكِاَلِب. ا

 حكم الكلب:

وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى تحريم أكل الكلب اإلنسي، وذهب بعض 

قط، وجاء يف الشرح الكبير للدردير على مختصر المالكية إلى الكراهة ف

خليل المالكي: والمعتمد أن الكلب اإلنسي مكروه، وقيل حرام، ولم يرد 

 قول بإباحته. وأما كلب الماء وخنزيره فالمعتمد أهنما مباحان.

 حكم أكل الحيات:

 :قوالنللعلماء يف أكلها 

مالكية، وحجتهم حرمة أكلها، وبه قال جمهور الفقهاء، وبعض ال األول:

ُم َعَلْيِهُم اْلَخَباِئَث﴾قول اهلل تعالى:  وأن النبي أمر  [،353]األعراف: ﴿َوُيَحر 

بقتلها يف الحل والحرم ولو كانت صيد لدخلت يف عموم النهي عن قتل 

ْيَد َوَأْنُتْم ُحُرُم﴾الصيد قال تعالى:   [.25]المائدة:  ﴿اَل َتْقُتُلوا الصَّ

ها، وهو قول أكثر المالكية، واألوزاعي، وابن أبي ال بأس بأكل الثاين:

﴿ُقْل اَل ليلى بشرط ذكاهتا، واألمن من سمها، وحجتهم عموم قوله تعالى: 
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ًما َعَلى َطاِعٍم َيْطَعُمُه إاِلَّ َأْن َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدًما  َّ ُمَحرَّ
 إَِلي

َ
َأِجُد فِي َما ُأوِحي

 بِِه﴾َمْسُفوًحا َأْو َلْحَم ِخنِْزيٍر فَ 
ِ
 [.335]األنعام: إِنَُّه ِرْجُس َأْو فِْسًقا ُأِهلَّ لَِغْيِر اهلل

( وال يحل أكل -225(:)7/36والصحيح القول األول، قال ابن حزم )

شيء من الحيات وال أكل شيء من ذوات المخالب من الطير وهي التي 

 غراب.تصيد الصيد بمخالبها، وال العقارب، وال الفئران وال الحداء، وال ال

بن جبير  بن فروخ نا أبوعوانة عن زيد روينا من طريق مسلم نا شيبان

قال: قال ابن عمر: حدثتني إحدى نسوة النبي أنه كان عليه السالم يأمر بقتل 

الكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحديا، والغراب، والحية، قال: ويف 

 الصالة أيًضا.

بن جهضم نا  نا محمدبن منصور  ومن طريق مسلم حدثني إسحا 

بن  بن نافع عن أبيه قال كان عبداهلل إسماعيل وهو عندنا ابن جعفر عن عمر

فقال أبولبابة األنصاري:  عمر يوما عند هدم له: رأى وبيص جان فقال: اقتلوا

سمعت رسول اهلل هنى عن قتل الجنان التي تكون يف البيوت إال األبرت وذا 

 البصر ويتبعان ما يف بطون النساء. الطفيتين فإهنما اللذان يخطفان

أخربين أبوالسائب مولى  -ومن طريق مالك عن صيفي هو ابن أفلح 

إن بالمدينة »بن زهرة أن أبا سعيد الخدري أخربه أن رسول اهلل قال:  هشام
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جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منها شيًئا فآذنوه ثالثة أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك 

 .«فاقتلوه

رسول اهلل بقتله فال ذكاة له؛ ألنه عليه السالم هنى عن إضاعة  فكل ما أمر

المال، وال يحل قتل شيء يؤكل، وقد ذكرنا يف كتاب الحج قوله عليه السالم: 

فذكر العقرب، والفأرة، والحدأة،  «خمس فواسق يقتلن يف الحل والحرم»

 والغراب، والكلب العقور.

 ى: فصح أن فيها فسقا، والفسق محرم قال تعال
َ
﴿ ُقْل ال َأِجُد فِي َما ُأوِحي

ًما َعَلى َطاِعٍم َيْطَعُمُه إاِلَّ َأْن َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدًما َمْسُفوًحا َأْو َلْحَم ِخنِزيٍر  َّ ُمَحرَّ
إَِلي

 بِِه ﴾
ِ
فلو ذبح ما فيه فسق لكان [، 335]األنعام:َفإِنَُّه ِرْجُس َأْو فِْسًقا ُأِهلَّ لَِغْيِر اهلل

ل لغير اهلل به؛ ألن ذبح ما ال يحل أكله معصية، والمعصية قصد إلى مما أه

 بن الخطاب: اقتلوا الحيات كلها. : روينا عن عمر-غير اهلل تعالى به 

 وعن ابن مسعود: من قتل حية أو عقربا َقَتَل كافرا.

بن أبي خيثمة نا ابن أبي أويس نا أبي نا  بن زهير ومن طريق محمد

اري عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين قالت: إين بن سعيد األنص يحيى

ألعجب ممن يأكل الغراب، وقد أذن رسول اهلل يف قتله وسماه فاسقا، واهلل ما 

 هو من الطيبات.
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بن عروة عن أبيه عن ابن عمر قال: من يأكل  ومن طريق شريك عن هشام

 وقد سماه رسول اهلل فاسقا، واهلل ما هو من الطيبات. الغراب

بن عروة عن أبيه قال: من  ابن أبي شيبة نا أبومعاوية عن هشام ومن طريق

 يأكل الغراب وقد سماه رسول اهلل فاسقا.

ومن طريق عبدالرزا  عن معمر عن الزهري قال: كره رجال من أهل 

العلم أكل الحداء والغراب حيث سماهما رسول اهلل من فواسق الدواب التي 

 تقتل يف الحرم.

قلنا: رواه من ال يجوز  «ترمي الغراب وال تقتلهو»فإن قيل: قد روي: 

بن أبي زياد وقد ذكرنا تضعيفه يف كتاب الحج وقولنا هو  األخذ بروايته يزيد

 قول الشافعي، وأبي سليمان.

وحرم أبوحنيفة الغراب األبقع، ولم يحرم األسود؛ واحتج بأن يف بعض 

ي فيها عموم ذكر األخبار ذكر الغراب األبقع. قال أبومحمد: األخبار الت

الغراب هو الزائد حكما ليس يف الذي فيه تخصيص األبقع، ومن قال: إنما 

عنى رسول اهلل بقوله )الغراب( الغراب األبقع خاصة؛ ألنه قد ذكر الغراب 

: فقد كذب، إذ قفا ما ال علم له به، ونحن على يقين من -األبقع يف خرب آخر 

يف خرب، وبقتل الغراب جملة يف خرب آخر، أنه قد أمر عليه السالم بقتل األبقع 

 وكالهما حق ال يحل خالفه.
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 وتردد المالكيون يف هذه الدواب التي ذكرنا.

وأما العقارب والحيات فما يمرتي ذو فهم يف أهنن من أخبث الخبائث 

ُم َعَلْيِهُم اْلَخَباِئَث ﴾ وقد قال تعالى:  .﴿ َوُيَحر 

سالم يتخذون لها القطاط، والمصائد وأما الفئران فما زال جميع أهل اإل

القتالة، ويرموهنا مقتولة على المزابل، فلو كان أكلها حالال لكان ذلك من 

 المعاصي، ومن إضاعة المال وباهلل تعالى التوفيق.

وأباحوا أكل الحيات المذكاة، وهم يحرمون أكل ما ذكي من قفاه، وال 

ومحمد: وهي والخمر تقع يف قال أب سبيل إلى تذكية الحيات إال من أقفائها

الرتيا  فال يحل أكله إال عند الضرورة على سبيل التداوي، ألن المتداوي 

 ه. ا﴿ إاِلَّ َما اْضُطِرْرُتْم إَِلْيِه ﴾مضطر، وقد قال تعالى: 

 (:3/737) اإلشراف والكالب عنده حالل قال صاحب

ريمها يكره أكل سباع الوحش من غير تحريم خالًفا ألبي حنيفة يف تح

جميًعا، والشافعي يف تحريمه ما عدا الضبع والثعلب لعموم الظواهر وألن 

كل حيوان يطهر جلده بذبحه فال يحرم أكله أصله مع أبي حنيفة سائر الصيد 

 هومع الشافعي نقول ألنه نوع من السباع ال ُيكفر مستحله كالضبع والثعلب. ا
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ح وهذا غير صحيح على و ذكر أن عند مالك من الذرة إلى الفيل كله مبا

ما تقدم، ويأيت ذكر كثير من المحرمات إما بالنص على تحريمها وإما 

 بالتضمن واهلل أعلم.
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ْمع  السِّ

ْئِب َقــاُلوا -329 ــْمُع َبــْيَن الــذ  َوالس 

ــــــــــــــــــــــــــــــُبعْ   َوالضَّ

 

ــُبعْ   ــاَ  السَّ ــْد َف يِح َق ــالر  ــُه َك   َوَجْرُي

 
 َوَعْكُسُه اْلِعْسَباُر مِْن ُضـْبَعانِ -327

 

  َوِهْرِهـــُر َقـــْد َجـــاَء مِـــْن ُثْعَبـــانِ  

 
ْيَســـمُ -323 ـــُه َوالدَّ ـــْلَحَفاُة ُأمُّ  السُّ

 

ــاْعَلُموا  ــُب َف ــوُه ِذْئ ــٍة َأُب ــْن َكْلَب   مِ

 
 الشرح:

هذا شروع من الناَم يف ذكر ما يتولد من أبوين مختلفين، وهو ما يسميه 

 بعض العلماء بالهجين، وهو أنواع.

 (:7/76قال الدميري )

لسمع: بكسر السين وإسكان الميم وبالعين المهملة يف آخره، ولد ا

الذئب من الضبع، وهو سبع مركب، فيه شدة الضبع وقوهتا، وجراءة الذئب 

وخفته، ويزعمون أنه كالحية ال يعرف العلل وال يموت حتف أنفه، وأنه 

أسرع عدًوا من الريح. وقال الجوهري: السمع األزل: الذئب األرسح وهو 

ليل لحم الفخذين، وكل ذئب أرسح فإن هذه الصفة الزمة له كما يقال الق

 للضبع المرجاء انتهى.

 وقد قال بعض األعراب فيه:

 َتَراُه َحِديـَد الطَّـْرِف َأْبَلـَج َواِضـًحا

 

 َأَغرَّ َطِويـَل اْلَبـاِع َأْسـَمَع مِـْن َسـْمعِ  
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 انتهى.

على المحرم ال  قال: تحريم األكل، واختلفوا يف وجوب الجزاء حكمه:

يف ذلك وغلط فيه والمذهب أنه ُيحرم على المحرم التعرض له ويجب جزاء 

 ها فيه الجزاء.

والذي يظهر بالنسبة للجزاء ال يجب فيما كان من السباع، ال سيما إذا 

 كان ضارًيا عقوًرا؛ قياًسا على الكلب العقور، واهلل أعلم.

 العسبار:

 هو غير مأكول.هو ولد الضبعان من ُأنثى الذئب و

 (:7/337قال الدميري )

العسبار: بكسر العين وبالسين الساكنة، واألنثى عسبارة ولد الضبع من 

 الذئب وجمعه عسابر.

 «تحريم األكل، ألنه متولد بين مأكول وغير مأكول حكمه:

 الديسم:

 (:9/373قال الدميري )

ل إنه الديسم: بالفتح ولد الدب قال الجوهري: قلت ألبي الغوث: يقا

ولد الذئب من الكلبة فقال: ما هو إال ولد الدب. وقال يف المحكم: إنه ولد 
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الثعلب. وقال الجاحظ: إنه ولد الذئب من الكلبة. وهو أغرب اللون وغربته 

 ممتزجة بسواد.

 هتحريم األكل على كل تقدير. ا حكمه:

أي أهنا خلقت هجين من بين ذكر وأنثى  قوله: )يف خلقها تركبت(:

 فين على ما تقّدم بيانه.مختل

أي حكمها التحريم والصحيح أن التحريم لحقها من  وقوله: )فلتحرم(:

حيث أهنا ذات ناب من السباع وليس السبب التولد فقط على ما تقّدم من 

 كالم ابن حزم.

 الهرهير:

 (:3/363قال الدميري )

 الهرهير: نوع من السمك، وقال المربد: إنه مركب من السلحفاة، ومن

أسود سالخ، قال: وهو من أخبث الحيات، ينام ستة أشهر ثم ال يسلم سليمه 

 هانتهى. والظاهر أنه مشرتك بين الحية والسمك. ا

إن كان من السمك فحالل طيب، وإن كان كما قال بأنه من  حكمه:

 الحيات وهو يعيش يف الرب فحرام.



 يف شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان فتح ذي الجالل واإلكرام

 

632 

  

  

  

 

 تتمة

 والمتولد بين نوعين أنواع:

 منها الديسم. -1

مع.ومن -2  ها الس 

 ومنها البغل. -3

ومنها نوع ذكروا أنه يتوّلد بين الهرة الوحشية والثعلب، قال فيه  -4

 : حسان

ــــهُ  ــــَت ابنُ ــــوَك َوَأن ــــوَك َأب  َأب

 

ــــئَس األَُب    َوبِ
ُّ
ــــي ــــئَس الُبنَ   َفبِ

 
ـــــةُ  ـــــوداُء ُمْؤِذَي ـــــَك َس  َوُأمُّ

 

ـــــُب   ـــــا الُحنُظ ـــــَأنَّ َأنامَِله   َك

 
 اَيبيــــُت َأبــــوَك بِهــــا ُمعِرًســــ

 

َة الَثعَلـــُب     َكمـــا ســـاَوَر الِهـــرَّ

 
 والعنطب، بعين مهملة وبفتح الظاء المعجمة وضمها: ذكر الجراد. -5

 ومنها الهرهر. -6

 ومنها المتولد بين الخنفساء والجعل. -7

 ومنها الزرافة، المتولدة بين مأكولين على خالف سبق. -8

 وذلك بين يف لونه.ومنها الزرباء، طائر مركب من الشقران والغراب  -9
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فحصل أن المتولد بين حيوانين مختلفين أنواع: البغل، والسمع، 

والدسيم، والعسبار، والزرافة، والهرهر، وولد الثعلب من الهرة، والخنفساء 

 التبيان منه من الجعل، والزاغي، والورداين متولد بين الغراب والحمام. ا

(376-373.) 

 السلحفاة:

 (:7/77قال الدميري )

السلحفاة الربية: بفتح الالم، واحدة السالحف. قاله أبوعبيدة وحكى 

الرواسي: سلحفية مثل بلهنية، وهي بالهاء عند الكافة وعند ابن عبدوس: 

السلحفا، بغير هاء. وذكرها يقال له غيلم، وهذا الحيوان يبيض يف الرب فما 

ويعظم الصنفان نزل منه يف البحر كان لجأة، وما استمر يف الرب كان سلحفاة، 

ا إلى أن يصير كل واحد منهما حمل جمل. وإذا أراد الذكر السفاد،  جدًّ

واألنثى ال تطيعه، يأيت الذكر بحشيشة يف فيه، من خاصيتها أن صاحبها يكون 

مقبوال، فعند ذلك تطاوعه وهذه الحشيشة ال يعرفها إال القليل من الناس. 

ر إليه وال تزال كذلك حتى وهي إذا باضت صرفت همتها إلى بيضها بالنظ

يخلق اهلل تعالى الولد منها، إذ ليس لها أي محضنة حتى يكمل بحرارهتا، ألن 

 أسفلها صلب ال حرارة فيه.
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وربما تقبض السلحفاة على ذنب الحية فتقطع رأسها وتمضغ من ذنبها 

والحية تضرب بنفسها على َهر السلحفاة وعلى األرض حتى تموت. ولها 

 التوصل إلى صيدها، وذلك أهنا تصعد من الماء فتتمرغ يف حيلة عجيبة يف

الرتاب، وتأيت موضًعا قد سقط الطير عليه لشرب الماء فتختفي عليه لكدورة 

لوهنا، التي اكتسبتها من الماء والرتاب، فتصيد منها ما يكون لها قوًتا وتدخل 

يطيل به الماء ليموت فتأكله. ولذكرها ذكران ولألنثى فرجان، والذكر 

المكث يف السفاد، والسلحفاة مولعة بأكل الحيات، فإذا أكلتها أكلت بعدها 

سعرتًا. والرتس الذي على َهرها وقاية لها، وقد أجاد الشاعر حيث قال يف 

 وصفها: 

ــــَرسٍ  ــــٍم َأْخ ــــا اهلُل َذاَت َف  َلَح

 

ـــَها   َوْسَواَس
 
ـــي ـــَن اْلِع ـــُل مِ   ُتطِي

 
ـــَها ـــا ُتْرَس ْهِرَه ََ ـــى  ـــبُّ َعَل  َتُك

 

ـــَها  ـــِدَها َرْأَس ـــْن ِجْل ـــُر مِ   َوُتْظِه

 
 َأْقَلــــَق َأْحَشــــاَءَها إَِذا اْلَحــــْذرُ 

 

ــــَها  ــــاْلَخْوِف َأْنَفاَس ــــيََّق بِ   َوَض

 
َهــــا  َتُضــــمُّ إَِلــــى َنْحِرَهــــا َكفَّ

 

ـــَها  ـــِدَها َرْأَس ـــي ِجْل ـــْدِخُل فِ  َوُت

 حكمها: 

 حكى البغوي يف حلها وجهين: وصحح الرافعي التحريم الستخباثها،

ألن غالب أكلها الحيات. وقال ابن حزم: الربية والبحرية حالل، وكذلك 

ا فِي األَْرِض َحالاًل َطي ًبا ﴾بيضها لقوله تعالى:  ﴿ َوَقْد مع قوله:  ﴿ ُكُلوا مِمَّ
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َم َعَلْيُكْم ﴾ َل َلُكْم َما َحرَّ ولم يفصل لنا تحريم السلحفاة فهي حالل. قال:  َفصَّ

رطان والجراذين وأم حبين والورل والطير كله. وكذلك يحل اليربوع والس

قال: وقد روينا عن عطاء، أنه قال بإباحة أكل السلحفاة. وعن ابن عباس 

رضي اهلل تعالى عنهما أنه هنى المحرم عن قتل الرخمة وجعل فيها الجزاء 

وقد قال أبوزيد المروزي من أصحابنا، بعدم تحريم المخاط والبزا  والمني 

 هاستغنى بنفرة الطباع عنها فلم يزجر عنها. ا ونحوها وكأنه

: الصحيح حلها وجواز أكلها إذا توفرت فيها شروط التذكية، وأما قلت

 السالحف البحرية فهي ال حقة ألصلها وإن كل ما يف البحر حالل.
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َباُب   اللَّْحَكاُء َوالذُّ

َباُب -325 ــذُّ ــاُء َوال  َوَتْحــُرُم اللَّْحَك

 

  َهـــا ُعَجـــاُب ُقـــَوْيَرُة فِـــي َأْمرِ  

 
 َقْد ُخلَِقْت َعْمَيا َلَهـا ُأْذُن َأَصـمّ -326

 

ْمِل َكَذا َقـْد َقـاَل َجـمّ     َتُكوُن فِي الرَّ

 
 الشرح:

 (:3/737قال الدميري )

اللحكاء: قال األزهري: هي بضم الالم وفتح الحاء المهملة والكاف، 

، وحكى ابن وباأللف والمد، ويقال له: اللحكة على مثال الهمزة واللمزة

الحلكاء بفتح الحاء وإسكان الالم وبالمد، وحكى يف ، أدب الكاتب قتيبة، يف

المقصور والممدود، الحلكا بضم الحاء وفتح الالم المشددة وبالقصر، 

شحمة األرض تغوص يف الرمل كما يغوص طير الماء يف الماء. وقال غيره: 

كون يف الرمل، فإذا أحست الحلكة بالهاء وهي فيما ذكروا دويبة كأهنا سمكة ت

باإلنسان، دارت يف الرمل وغاصت فيه. وقال غير األزهري: الحلكة بتقديم 

 الحاء على الالم، وكذلك الحلكاء على مثال العنقاء.

وحكى صاحب جامع اللغة فيها القصر أيًضا. وقال الجوهري: اللحكة 

لذي ضبطناه، أَنها مقلوبة من الحلكة. قال ابن الصالح، يف مشكل الوسيط ا

عن األزهري، صاحب كتاب هتذيب اللغة، الموثو  به: إهنا مقصورة، وهي 

دويبة ملساء كأهنا شحمة مشربة بحمرة، وبقال لها الحلكة مثل الهمزة انتهى. 
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وقال الماوردي، يف الحاوي: اللحكاء تشبه السمك وهي عريضة من أعلى، 

طق: اللحكة دويبة شبيهة دقيقة من أسفل. وقال ابن السكيت، يف إصالح المن

بالعظاءة، زرقاء ترب  وليس لها ذنب طويل كالعظاءة وقوائمها خفية. وهذا 

 القول أحسن من الذي نقله ابن الصالح عن هتذيب األزهري.

وقد تقدم يف حرف الحاء الحلكة. وقال الصيدالين والروياين: إهنا دويبة 

وي قول الجوهري إهنا مثل اإلصبع تجري يف الرمل ثم تغوص فيه. وهذا يق

مقلوبة من الحلكة، ألنه فسرها هبذا فعلى ما قاله األزهري من كوهنا ملساء 

كأهنا شحمة مشربة بحمرة حسن تشبيه العرب أصابع النساء هبا، إال أن 

االشتقا  ال يساعده، ألن الحلكة فيما يظهر شله السواد، مأخوذ من قولهم: 

وادها سموها هبذا االسم. والعرب أسود حالك، ولما كانت زرقاء لشدة س

 تسميها بنات النقا ألهنا تسكن نقيات الرمل.

 هال يحل أكلها ألهنا من أنواع الوزغ. ا حكمها:

 األَهر حلها إطراًدا للقاعدة.: قلت

 ومن أسمائها شحمة األرض.

 الذباب:

 (:9/333قال الدميري )
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لقلة أذبة ويف الذباب: معروف واحدته ذبابة وال تقل ذبانة. جمعه يف ا

الكثرة ذبان بكسر الذال وتشديد الباء الموحدة وبالنون يف آخره كغراب 

 وأغربة وغربان وقراد وأقردة وقردان قال النابغة:

ــْلَبهْ  ــًرا ُص ــاِس َبِعي ــَب النَّ ــا َواِه  َي

 

اَبًة بِالِمْشَفِر اأْلَِذبَّهْ    َضرَّ

  

 

قضى اهلل ذبابات وال يقال ذبابات إال يف الديون قال الراجز: )أو ي

 الديون(.

وأرض مذبة بفتح الميم والذال أي ذات ذباب. وقال الفراء: أرض 

مذبوبة، كما يقال أرض موحوشة، أي ذات وحوش. وسمي ذباًبا لكثرة 

حركته واضطرابه، وقيل ألنه كلم ذب آب، وكنيته أبوحفص وأبوحكيم 

ة. قال وأبوالحدرس والذباب أجهل الخلق ألنه يلقي نفسه يف الهلك

الجوهري: يقال ليس شيء من الطيور يلغ إال الذباب. قول افالطون: إن 

الذباب أحرص األشياء ولم يخلق للذباب أجفان لصغر أحداقها، ومن شأن 

األجفان أن تصقل مرآة الحدقة من الغبار، فجعل اهلل لها عوًضا من األجفان 

يمسح بيديه عينيه، يدين تصقل هبما مرآة حدقتها، فلهذا ترى الذباب أبًدا 

وهو أصناف كثيرة متولدة من العفونة. قال الجاحظ: الذباب عند العرب يقع 

على الزنابير والنحل والبعوض بأنواعه، كالبق والرباغيث والقمل والصؤاب 

والناموس والفراش والنمل. والذباب المعروف عند االطال  العريف وهو 
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وذباب الكالب وذباب الرياض أصناف النعر والقمع والخازباز والشعراء 

وذباب الكال والذباب الذي يخالط الناس يخلق من الفساد، وقد يخلق من 

األجساد، ويقال: إن الباقال إذا عتق يف موضع استحال كله ذباًبا، وطار من 

الكوى التي يف ذلك الموضع وال يبقى فيه غير القشر انتهى... والعرب تجعل 

بر ونحوها كلها واحًدا كما تقدم. وجالينوس الذباب والفراش والنحل والد

يقول: إنه ألوان فلإلبل ذباب، وللبقر ذباب. وأصله دود صغار يخرج من 

أبداهنن فيصير ذباًبا وزنابير. وذباب الناس يتولد من الزبل ويكثر الذباب إذا 

هاجت ريح الجنوب ويخلق يف تلك الساعة، وإذا هبت ريح الشمال خف 

وات الخراطيم كالبعوض. انتهى. ومن عجيب أمره أنه وتالشى. وهو من ذ

يلقي رجيعه على األبيض أسود، وعلى األسود أبيض، وال يقع على شجرة 

اليقطين. ولذلك أنبتها اهلل على نبيه يونس عليه الصالة والسالم، ألنه حين 

ُأخرج من بطن الحوت لو وقعت عليه ذبابة آللمته فمنع اهلل عنه الذباب 

يزل كذلك حتى تصلب جسمه. وال يظهر كثيًرا إال يف األماكن  بذلك، فلم

العفنة، ومبدأ خلقه منها ثم من السفاد، وربما بقي الذكر على األنثى عامة 

اليوم. وهو من الحيوانات الشمسية، ألنه يخفي شتاء ويظهر صيًفا، وبقية 

 هأنواعه كالناموس والفراش والنعر والقمع وغيرها. ا

 حرام. حكمه:

 ل الدميري:قا
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كل أنواعه يحرم أكلها، وفيه وجه أنه يحل حكاه الرافعي. وقال 

الماوردي: ومن الفقهاء من أباح الذباب المتولد من مأكول كالفول ونحوه، 

 ولعل قائل هذا القول هو الذي يقول بإباحة المتولد من الفواكه.

بة أو فرع: قال يف األحياء يف أول كتاب الحالل والحرام: لو وقعت ذبا

نملة يف قدر طبيخ وهترت أجزاؤها لم يحرم أكل ذلك الطبيخ، ألن تحريم 

أكل الذباب والنمل ونحوهما إنما لالستقذار وال يعد هذا مستقذًرا. قال: ولو 

وقع فيه جزء من لحم آدمي ميت، لم يحل أكل ذلك الطبيخ، حتى لو كان 

دمي الميت طاهر لحم اآلدمي وزن دانق، حرم الطبيخ ال لنجاسته فإن اآل

على الصحيح، خالًفا ألبي حنيفة، ولكن ألن أكل لحم اآلدمي حرام لحرمته 

 شرح المهذب . قال يف ال الستقذاره، بخالف الذباب. هذا كالم الغزالي

المختار أنه ال يحرم أكل الطبيخ يف مسألة لحم اآلدمي ألنه صار مستهلًكا، 

ماء فإنه يجوز استعمال جميعه ألن فهو كالبول وغيره إذا وقع يف قلتين من ال

البول صار باستهالكه كالعدم. وروى البخاري وأبوداود والنسائي وابن ماجه 

َباُب »وابن خزيمة وابن حبان أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال:  إَِذا َوَقَع الذُّ

َوفِي اآْلَخِر َدَواًء، َوإِنَُّه َيتَِّقى فِي إَِناِء َأَحِدُكْم َفْلَيْمُقْلُه؛ َفإِنَّ فِي َأَحِد َجنَاَحْيِه َداًء 

اءُ  إِنَّ َأَحَد َجنَاَحِي »، ويف رواية النسائي وابن ماجه: «بَِجنَاِحِه الَِّذي فِيِه الدَّ

مَّ  ُم السُّ َعاِم َفاْمُقُلوُه؛ َفإِنَُّه ُيَقد  ي الطَّ
َباِب ُسِم َواآْلَخِر ِشَفاُء، َفإَِذا َوَقَع فِ الذُّ

ُر ا َفاءَ َوُيَؤخ  ، قال الخطابي: وقد تكلم على هذا الحديث بعض من ال «لش 
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خال  له، وقال: كيف يكون هذا وكيف يجتمع الداء والشفاء يف جناحي 

ذبابة؟ وكيف تعلم ذلك من نفسها حتى تقدم جناح الداء وتؤخر جناح 

الشفاء، وما أداها إلى ذلك. قال: وهذا سؤال جاهل، أو متجاهل فإن الذي 

ه، ونفس سائر الحيوانات، قد جمع فيها بين الحرارة والربودة يجد نفس

والرطوبة واليبوسة، وهي أشياء متضادة إذا تالقت تفاسدت ثم يرى أن اهلل قد 

ألف بينها وقهرها على اإلجتماع وجعل منها قوى الحيوان التي منها بقاؤه 

ان واحد. وصالحه لجدير أن ال ينكر إجتماع الداء والشفاء يف جزأين من حيو

وإن الذي ألهم النحلة أن تتخذ البيت العجيب الصنعة وتعسل فيه، وألهم 

الذرة أن تكتسب قوهتا وتدخره ألوان حاجتها إليه، هو الذي خلق الذبابة 

وجعل لها الهداية إلى أن تقدم جناًحا وتؤخر جناًحا لما أراده من االبتالء 

ار التكليف، وله يف كل الذي هو مدرجة التعبد واالمتحان، الذي هو مضم

شيء حكمة وعنوان، وما يذكر إال أولو األلباب. انتهى. وقد تأملت الذباب 

فوجدته يتقي بجناحه األيسر وهو مناسب للداء، كما أن األيمن مناسب 

للدواء. وقد استفيد من الحديث أنه إذا وقع يف المائع ال ينجسه ألنه ليس له 

ول ينجسه، كسائر الميتات النجسة، ويف نفس سائلة، هذا هو المشهور ويف ق

ثالث مخرج أن ما يعم وقوعه كالذباب والبعوض ال ينجس، وما ال يعم 

كالخنافس والعقارب ينجس، وهو متجه ال محيد عنه ومحمل الخالف يف 

ميتة أجنبية أما الناشىء منه كدود الفواكه والجبن والخل، فال ينجس ما مات 
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يخان وابن الرفعة وحكى الدارمي يف المسألة فيه بال خالف. كذا قاله الش

ثالثة أوجه، ثالثها الفر  بين الكثير والقليل ومحل ذلك ما لم يتغير به لكثرته 

فإن كثر وتغير به فاألصح أنه ينجسه، ومحله أيًضا إذا وقع فيه بنفسه فإذا طرح 

 فيه ضر.

م، هل فرع: لو وقع الزنبور أو الفراش أو النحل وأشباه ذلك يف الطعا

َباُب فِي إَِناِء َأَحِدُكمْ »يؤمر بغمسه لعموم قوله:  الحديث. وهذه  «إَِذا َوَقَع الذُّ

األنواع كلها يقع عليها إسم الذباب يف اللغة كما تقدم نقله عن الجاحظ 

وغيره. وقد قال علي رضي اهلل تعالى عنه يف العسل إنه مذقة ذبابة. وروي 

كما سبق. فسمي الكل ذباًبا وإذا كان كذلك الذباب كله يف النار إال النحل 

فالظاهر وجوب حمل األمر بالغمس على الجميع إال النحل فإن الغمس قد 

 هيؤدي إلى قتله وهو حرام. ا

 القويرة:

 ُقَوْيَرُة فِي َأْمِرَها ُعَجاُب 

 َقــْد ُخلَِقــْت َعْمَيــا َلَهــا ُأْذُن َأَصــمّ 

 

ْمِل َكَذا َقـْد َقـاَل     َجـمّ َتُكوُن فِي الرَّ

 
 الشرح:

 اهلل أعلم إن كانت هي القارية فهي طائر.

 (:3/973قال الدميري )
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القارية: كسارية، هذا الطائر القصير الرجلين، الطويل المنقار، األخضر 

الظهر، تحبه العرب وتتيمن به، ويشبهون به الرجل السخي. وهي مخففة قال 

 الشاعر:

ـــَرْكُتمْ  ـــٍة َت ـــِع َقاِرَي ـــْن َتْرِجي  َأمِ

 

ـــــاِ    ـــــُتْم بِاْلَعنَ ـــــَباَياُكْم َوُأْب   َس

 
قال ابن األعرابي: معنى البيت أفزعتم لما سمعتم ترجيع هذا الطائر 

وتركتم سباياكم ورجعتم بالخيبة؟ فالعنا  هنا الخيبة، والجمع القواري. قال 

يعقوب: والعامة تقول: قارئة بالتشديد. كذا قاله الجوهري، وقال 

العرب تتيمن بالقواري وتتشاءم هبا، فأما تيمنهم هبا  الشرح:يف البطليوسي، 

فإهنا تبشر بالمطر، إذا جاءت. والسماء خالية من السحاب. قال النابغة 

 الجعدي:

 َواَل َزاَل َيْســِقيَها َوَيْســِقي باَِلَدَهــا

 

اُف َيُسـوُ  اْلَقَواِرَيـا    مَِن الُمْزِن َزحَّ

 
ها واحدة من غير غيم وال مطر وأما تشاؤمهم هبا، فإن أحدهم إذا لقي من

خاف ورجع. وقال ابن سيده: القارية طير خضر يحبها األعراب، ويشبهون 

 الرجل السخي هبا، وذلك ألهنا تنذر بالمطر.
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النَّاُس َقَواِري »قال بعضهم: ومن ذلك قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: 

 فِي اأْلَْرضِ 
ِ
«اهلل

(1)
بعض، فإذا شهدوا  . أي شهوده، ألن بعضهم يتبع أحوال

 اإلنسان بخير أو شر فقد وجب، والقواري واحدها قار وهو جمع شاذ.

َأْنُتْم ُشَهَداُء »قلت: ويدل لصحة هذا المعنى قوله عليه الصالة والسالم: 

 فِي اأْلَْرضِ 
ِ
 .«اهلل

الحل ألن العرب كانت تأكلها، قاله الصيمري وغيره، وقالوا يف  حكمها:

فدى بشاة، وما دونه من القواري وغيرها يفدى كتاب الحج: الحمام ي

بالقيمة. وهذا دليل على حل أكلها، وتصريح بأن القارية ليست من الحمام. 

وكالم أهل اللغة ال يساعده. فقد قال ابن السكيت، يف إصالح المنطق: 

القواري طيور خضر لها ترجيع. وقد تقدم تفسير هدير الحمام بالرتجيع يف 

غير الحمام يشاركه يف اللعب وإذا كان غير الحمام يشاركها صوته، وتقدم أن 

يف اللعب ألغى اعتباره، ووجب اعتبار الهدير وهو الرتجيع، فوجب أن تكون 

القارية من الحمام، وأهنا تفدى بشاة دون القيمة، كسائر الحمام وللنظر يف 

 ههذا التعارض مجال. ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الذي يظهر أنه من أقوال العرب وليس بحديث، فغالب أصحاب المعاجم يصدرونه  (3)

لك( ويقولون، أو وقولهم، أو ينسبونه إلى األصمعي أو نحو ذ بقولهم: )ويقال، أو

وبعضهم يقول: ويف الحديث. ومما يدل على أنه ليس بحديث أنه متناقل يف كتب اللغة 

 فقط، واهلل أعلم.



 تتمة

 

645 

 
بة عمياء صماء تعيش يف لكن لم أر هذه األوصاف التي ذكرها فلعلها دا

 الرمل على ما قال بعضهم، واهلل أعلم.
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 أنواع الفأر

ـدَّ َعَلـى-323 َب السَّ  َواْلُخْلُد َفْأُر َخرَّ

 

ــْيُل َعــاَل   ــِل َســَباٍء َفــَأَتى السَّ   َأْه

 
ْيَل اْلَعِرمْ -327  َفَأْعَرُضوا َفَأْرَسَل السَّ

 

ـــِدمْ   ـــُكِر اهلَل َن ـــْم َيْش ـــْن َل   اهلُل، َم

 
 َفاْلُخْلُد َأْعَمى َشـْأُنُه التَّْخِريـُب -322

 

ــــُروُب   ــــُه ُس ــــاطِِن اأْلَْرِض َل   بَِب

 
ــدِ -977 ــَأْرِض اْلِهنْ  َوَفــْأَرُة اْلبِــيِش بِ

 

ـــْرِدي  ـــاُت ُي ـــمُّ َنَب ـــَذاُؤَها السُّ  ِغ

 
 َوَفْأَرُة الِمْسِك َيُقوُل اْلَجاِحظُ -973

 

ــــــظُ   ــــــٍت ُتاَلَح ــــــا بَِتنَْب   بَِأنََّه

 
 َها َأْطَيُب مِْسـٍك َوَكُثـرْ َومِْسكُ -979

 

 ُأُكُلَهــــا بَِتنَْبــــٍت َوَمــــا َنــــَزْر  

 
 َوُيْؤَكــُل اْلَيْرُبــوُع َوْهــَو َفــاَرهْ -977

 

اَرْه   ـــوَّ ـــُه َن ـــوُل َل ـــِه ُط ـــي َذْنبِ
 فِ

 
 فِي ِرْجلَِها ُطوُل َوفِي اْلَيد  ِقَصرْ -973

 

ــرْ   ــِه ِعَب ــٍة فِي ــْن َزَراَف ــاْلَعْكِس مِ  بِ

 
َفْت -975  ُقْدَرُة َرب ي فِي اْلِقـَدمْ  َتَصرَّ

 

ا مِــْن َعــَدْم    َفَأْبــَدَعْت َخْلًقــا َوِضــدًّ

 
ْت بِـَأنَّ اْلِفْعـَل َعـْن إَِراَدهْ -976  َنصَّ

 

ــاَدْه   َف ــَب اإْلِ ْف َطالِ ــر  ــِع َع ْب  اَل الطَّ

 
ـْمسِ -973  َقْد َأْبَطَل التَّنِْجيَم َوْقـُف الشَّ

 

ـــ  ْن ـــْرِد اإْلِ ـــُع ُم ْب ـــٍع َوالطَّ  ِس لُِيوَش

 
 الشرح:

ما تقدم من قوله: )قد خلقت عميا لها أذن أصم=تكون يف الرمل كذا قد 

 قال جم(: كأنه عائد على الخلد.
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 (:9/733فقد قال الدميري يف ترجمته )

بن أحمد فتح الخاء  الخلد: بضم الخاء ونقل يف الكفاية عن الخليل

 وكسرها قال الجاحظ:

ن يديها إال بالشم، فتخرج من هو دويبة عمياء صماء ال تعرف ما بي

جحرها، وهي تعلم أن ال سمع لها وال بصر، فتنفخ فاها وتقف عند جحرها، 

فيأيت الذباب فيقع على شدقها، ويمر بين لحييها فتدخله جوفها بنفسها، فهي 

 تتعرض لذلك يف الساعات التي يكون فيها الذباب أكثر. 

شم. قال ارسطو يف كتاب وقال غيره: الخلد فأر أعمى ال يدرك إال بال

النعوت: كل حيوان له عينان إال الخلد، وإنما خلق كذلك ألنه ترابي جعل 

اهلل له األرض كالماء للسمك، وغذاؤه من بطنها وليس له يف َهرها قوة وال 

نشاط، ولما لم يكن له بصر، عوضه اهلل حدة حاسة السمع فيدرك الوطء 

جعل يحفر يف األرض، قال:  الخفي من مسافة بعيدة، فإذا أحس بذلك

والحيلة يف صيده أن يجعل له يف جحره قملة، فإذا أحس هبا وشم رائحتها، 

خرج إليها ليأخذها وقيل: إن سمعه بمقدار بصر غيره. ويف طبعه الهرب من 

الرائحة الطيبة، ويهوى رائحة الكراث والبصل، وربما صيد هبما فإنه إذا 

فتح فاه فيرسل اهلل تعالى له الذباب فيسقط شمهما خرج إليهما، وهو إذا جاع 

 هعليه فيأكله. ا
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قال الدميري: يحرم أكله ألنه نوع من الفأر، وقال مالك ال بأس  حكمه:

بأكل الخلد والحيات إذا ذكي ذلك وهذه أول مسألة يف كتاب الذبائح من 

 هالمدونة. ا

الذي حفر يشير إلى ما ذكره المفسرون من أنه الفأر  قوله: )خرب السد(:

﴿َلَقْد َكاَن لَِسَبإٍ فِي َمْسَكنِِهْم آَيُة َجنََّتاِن َعْن َيِميٍن سد سبأ، قال اهلل تعالى: 

َوِشَماٍل ُكُلوا مِْن ِرْزِ  َرب ُكْم َواْشُكُروا َلُه َبْلَدُة َطي َبُة َوَرِب َغُفوُر * َفَأْعَرُضوا 

 ُأُكٍل َخْمٍط َوَأْثٍل َفَأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم َسْيَل اْلَعِرِم َوَبدَّ 
ْ
ْلَناُهْم بَِجنََّتْيِهْم َجنََّتْيِن َذَواَتي

ٍء مِْن ِسْدٍر َقلِيٍل * َذلَِك َجَزْينَاُهْم بَِما َكَفُروا َوَهْل ُنَجاِزي إِالَّ اْلَكُفوَر * 
ْ
َوَشي

اِهرَ  ََ تِي َباَرْكَنا فِيَها ُقًرى  ْيَر َوَجَعْلنَا َبْيَنُهْم َوَبْيَن اْلُقَرى الَّ يَها السَّ
ْرَنا فِ ًة َوَقدَّ

َلُموا َأْنُفَسُهْم  ََ نِيَن * َفَقاُلوا َربَّنَا َباِعْد َبْيَن َأْسَفاِرَنا َو
اًما آمِ َ َوَأيَّ

ِسيُروا فِيَها َلَيالِي

ي َذلَِك آَلَياٍت لُِكل  َصبَّاٍر 
ٍ  إِنَّ فِ ْقنَاُهْم ُكلَّ ُمَمزَّ َفَجَعْلنَاُهْم َأَحاِديَث َوَمزَّ

 [.32-35]سبأ:ُكوٍر﴾َش 

 فأرة البيش:

 (:3/933قال الدميري )

الفأر: بالهمز جمع فأرة ومكان فرتأى: كثير الفأر، وأرض فئرة أي ذات 

فأر، وكنية الفأرة: أم خراب وأم راشد، وهي أصناف: الجرذ والفأر 

المعروفان وهما كالجاموس والبقر والبخايت والعراب، ومنها: اليرابيع 
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لد، فالزباب صم والخلد أعمي، وفأرة البيش، وفأرة اإلبل والزباب والخ

وفأرة المسك، وذات النطق، وفأرة البيت وهي الفويسقة التي أمر النبي بقتلها 

 يف الحل والحرم.

وأصل الفسق الخروج عن االستقامة والجور، وبه سمي العاصي فاسًقا، 

 .وإنما سميت هذه الحيوانات فواسق على االستعارة لخبثهن..

والفأر نوعان: جرذان وفئران، وكالهما له حاسة السمع والبصر، وليس 

يف الحيوانات أفسد من الفأر وال أعظم أذى منه، ألنه ال يبقي على حقير وال 

جليل، وال يأيت على شيء إال أهلكه وأتلفه، ويكفيه ما يحكى عنه يف قصة سد 

تال حتى يدخل فيها مأرب، ومن شأنه أنه يأيت القارورة الضيقة الرأس، فيح

ذنبه، فكلما ابتل بالدهن أخرجه وامتصه حتى ال يدع فيها شيًئا. وال يخفى ما 

بين الفأر والهر من العداوة، والسبب يف ذلك ما تقدم يف أول خواص األسد 

بن أسلم رضي اهلل تعالى عنه، أن نوًحا عليه الصالة والسالم  من حديث زيد

ين اثنين شكا أهل السفينة الفأرة وأهنا تفسد لما حمل يف السفينة، من كل زوج

طعامهم، ومتاعهم فأوحى اهلل تعالى إلى األسد، فعطس فخرجت منه الهرة 

 فتخبأت الفأرة منها.

 وأما الزباب والخلد:

 فتقدما.
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  وأما اليربوع:

بن عيينة، أنه قال: ليس شيء من الحيوان يخبأ قوته إال  فعن سفيان

والعقعق، وبه جزم يف اإلحياء يف باب التوكل. وعن  اإلنسان والنملة والفأرة

بعضهم قال: رأيت البلبل يحتكر. ويقال إن للعقعق مخابد إال أنه ينساها. 

ويف البخاري ومسلم عن أبي هريرة، أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال: 

ُة مِْن َبنِي إِْسَراِئيَل، اَل ُيْدَرى َما َفَعَلْت، َواَل » ُأَراَها إِالَّ اْلَفْأَر، َأاَل ُفِقَدْت ُأمَّ

اِء َشِرَبْتُه؟ بِِل َلْم َتْشَرْبُه، َوإَِذا ُوِضَع َلَها َأْلَباُن الشَّ ، «َتَرْوَنَها إَِذا ُوِضَع َلَها َأْلَباُن اإْلِ

قال النووي وغيره: ومعنى هذا أن لحوم اإلبل وألباهنا، حرمت على بني 

امتناع الفأرة من لبن اإلبل، دون لبن  إسرائيل دون لحوم الغنم وألباهنا، فدل

 الغنم، على أهنا مسخ من بني إسرائيل.

  وأما فأرة البيش:

وهو بكسر الباء الموحدة، وبالياء المثناة تحت وبالشين المعجمة يف 

آخره وهو السم، فدويبة تشبه الفأرة، وليست بفأرة ولكن هكذا يسمى، 

ا لمنابت السموم؟ فتأكلها فال وتكون يف الغياض والرياض وهي تتخللها طلبً 

تضرها، وكثيًرا ما تطلب البيش وهو سم قاتل كما تقدم هنا. ويف باب السين 

 المهملة يف لفظ السمندلي، قاله القزويني، يف األشكال.

 وأما ذات النطاق:



 أنواع الفأر

 

651 

 
فهي فأرة منطقة ببياض، وأعالها أسود، شبهوها بالمرأة ذات النطا ، 

ين وتشد وسطها، ثم ترسل األعلى على وهي التي تلبس قميصين ملون

 األسفل. قاله القزويني أيًضا.

  وأما فأرة المسك:

 فهي غير مهموزة، ألهنا من فار يفور، وهي النافجة كذا قاله الجوهري.

ويف التحرير، فارة المسك مهموزة كفأر الحيوان، ويجوز ترك الهمز كما 

وهو شذوذ منهما.  يف نظائره. وقال الجوهري وابن مكي: ليست مهموزة

 وقول الشاعر:

ــــك   ــــا َواْلَف َه ــــْيَن َفك  ــــَأنَّ َب  َك

 

ــك    ــي ُس ــْت فِ ــٍك ُذبَِح ــاَرُة مِْس   َف

 
مراده شقت، والذبح أصله الشق والقطع، والسك ضرب من الطيب 

يركب من مسك وغيره. وقال الجاحظ: فارة المسك نوعان: النوع األول 

جها وسررها فإذا صيدت شدت دويبة تكون يف بالد التبت تصاد لنواف

بعصائب، وتبقى متدلية فيجتمع فيها دمها، فإذا أحكم ذلك ذبحت فإذا ماتت 

قورت السرة التي عصبت، ثم تدفن يف الشعير حيًنا حتى يستحيل ذلك الدم 

المختنق هناك الجامد بعد موهتا، مسًكا ذكًيا، بعد أن كان ال يرام نتنًا. وما 

 ة عندنا! أكثر من يأكلها أي الفأر
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وتعجبه من كثرة آكليها يدل على استطابتها، والفقهاء لم يتعرضوا قلت: 

 لهذا النوع. 

ثم قال: والنوع الثاين جرذان سود، تكون يف البيوت، ليس عندها إال تلك 

الرائحة الالزمة، وهذا النوع رائحته كرائحة المسك، إال أنه ال يؤخذ منه 

مشالة يف لفظ الظبي، ذكر المسك وحكمه. المسك، وقد تقدم يف باب الظاء ال

 قلت: والمشهور أن فأرة المسك سرر الظباء كما تقدم.

: هي أن تفوح منها ريح طيبة، وذلك إذا  الصحاح وأما فأرة اإلبل فقال يف

رعت العشب وزهره، ثم شربت وصدرت عن الماء نديت جلودها، ففاحت 

بل. عن يعقوب، قال الراعي منها رائحة طيبة فيقال لتلك الرائحة: فأرة اإل

 يصف إباًل:

 َلَهـــا َفـــْأَرُة َزْفـــَراُء ُكـــلَّ َعِشـــيَّةٍ 

 

  َكَما َفَتَق اْلَكـاُفوُر بِالِمْسـِك َفاتَِقـهْ  

 
وأما الفأرة التي خربت سد مأرب: فهي الخلد، وقد تقدم ذكر قصتها، يف 

ه باب الخاء المعجمة. وروى الحاكم والبيهقي عن مجاهد، يف تفسير قول

يعني حتى ينزل عيسى ابن مريم عليه  ﴿ َحتَّى َتَضَع اْلَحْرُب َأْوَزاَرَها ﴾تعالى: 

السالم، فيسلم كل يهودي وكل نصراين وكل صاحب ملة، وتأمن الفأرة الهر 

والشاة الذئب وال تقرض فأرة جراًبا، وتذهب العداوة من األشياء كلها وذلك 

 َهور اإلسالم على الدين كله.
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 :قولينلف العلماء يف حكمه إلى اخت :حكمه

حرمة أكله وبه قال جمهور العلماء، وهو المشهور عن المالكية،  األول:

 وحجتهم أنه مأمور بقتله، وأنه من الخبائث.

التفصيل عند بعض المالكية، فقالوا إذا علم وصوله إلى النجاسة  الثاين:

، فهو مباحفهو مكروه، كفأر البيت، وإذا لم يعلم وصوله إلى النجاسة
(1)
. 

قال الدميري:يحرم أكل جميع أنواع الفأر إال  والصحيح القول األول،

اليربوع، كما سيأيت يف بابه، إن شاء اهلل تعالى، ويكره أكل سؤر الفأر، وقال 

ابن وهب عن الليث: كان ابن شهاب يعني الزهري يكره أكل التفاح 

ن، وكان يشرب العسل، الحامض، وسؤر الفأر، ويقول: إهنما يورثان النسيا

ويقول إنه يورث الذكاء. وقد جمع الشيخ علم الدين السخاوي ما يورث 

 النسيان يف أبيات فقال:

 َتَو َّ ِخَصااًل َخْوَف نِْسَياِن َما َمَضـى

 

ـــِديُمَها  ـــوِر ُت ـــَواِح اْلُقُب ـــَراَءُة َأْل   ِق

 
ـاِح َمـا َكـاَن َحامًِضـا   َوَأْكُلَك لِلتُّفَّ

 

ــَرٍة   ــُموُمَهاَوَكْزَب ــا ُس ــَراَء فِيَه   َخْض

 
ــاِر  ــْيَن اْلِقَط ــا َب  َم

ُ
ــي ــَذا الَمْش َك

ــــــــــــــــــــــــــــَك   َوَحْجُم

 

نَْها اْلَهمُّ َوْهَو َعظِيُمَها 
 اْلــَقَفاَء َومِ

  

 

َومِـْن َذاَك َبـْوُل الَمـْرِء فِـي الَمــاِء 

 َراِكـــــــــــــــــــــــــــــــــًدا

 

 َكـَذلَِك َنْبـُذ اْلَقْمـِل َلْسـَت ُتِقيُمَهـا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (.736) أحكام الحشرات  (3)
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 وَب فِي َحاِل َصـْلبِهِ َواَل َتنُْظِر الَمْصلُ 

 

  َوَأْكُلَك ُسـْؤَر اْلَفـْأِر َوْهـَو َتِميُمَهـا 

 
روى البخاري عن ابن عباس، عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي  تتمة:

 صلى اهلل عليه وسلم َعنَْها 
ُّ
قالت: إِنَّ َفْأَرًة َوَقَعْت فِي َسْمٍن َفَماَتْت، َفُسِئَل النَّبِي

، ورواه أبوداود والنسائي عن أبي هريرة «َوَما َحْوَلَها َوُكُلوهُ َأْلُقوَها »َفَقاَل: 

رضي اهلل تعالى عنه بمعناه. ورواه الرتمذي عنه، ثم قال: وهو غير محفوظ. 

 سمعت البخاري يقول: إنه خطأ، يعني من طريق أبي هريرة.

عنه،  بيان المشكل قلت: والصواب أنه صحيح، ورواه الطحاوي يف

اَن َجامًِدا َفُخُذوَها َوَما َحْوَلَها َفَأْلُقوُه، َوإِْن َكاَن َذاِئًبا َفاْسَتْصبُِحوا إِْن كَ »بلفظ: 

وإن »، وإنما لم يدخل البخاري يف الحديث قوله صلى اهلل عليه وسلم: «بِهِ 

، ألنه من رواية معمر عن الزهري، فاسرتاب بانفراد معمر «كان مائًعا فأريقوه

 هبا.

أن حكم السمن الجامد، تقع فيه الميتة أهنا تلقى  والعلماء مجمعون على

وما حولها، ويؤكل بقيته. وأما المائع، كالخل والزيت والسمن المائع واللبن 

والشيرج والعسل المائع، فال خالف أنه ال يؤكل، والمشهور جواز 

ْجَز َفاْهُجْر االستصباح به لكن يكره، وقيل: ال يجوز، لقوله تعالى:  ﴿ َوالرُّ

 [.5مدثر:]ال﴾
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قال أبوالعالية والربيع: الرجز بالضم والكسر: النجاسة والمعصية، وكل 

هذا يف غير المساجد. فأما المساجد فال يستصيح به فيها جزًما. ويحل دهن 

السفن به، وأن يتخذ صابوًنا يغسل به وال يباع. وقال أبوحنيفة والليث: يجوز 

الظاهر: ال يجوز بيع السمن،  بيع الدهن النجس، إذا بين نجاسته. وقال أهل

وال االنتفاع به، إذا وقعت فيه الفأرة، ويجوز بيع الزيت والخل والعسل 

وجميع المائعات، إذا وقعت فيها. قالوا: ألن النهي إنما ورد يف السمن دون 

 هغيره. ا

 اليربوع:

 (:3/372قال الدميري )

لدال وكسرها اليربوع: بفتح الياء المثناة تحت، ويسمى الدرص، بفتح ا

وإسكان الراء المهملتين وبالصاد المهملة آخره، وذا الرميح، حيوان طويل 

ا، وله ذنب كذنب الجرذ يرفعه صعًدا يف طرفه شبه  الرجلين قصير اليدين جدًّ

النوارة، لونه كلون الغزال. قال أصحاب الكالم يف طبائع الحيوان: إن كل 

ألهنا إذا خافت شيًئا، الذت بالصعود،  دابة حشاها اهلل خبًثا يف قصيرة اليدين،

فال يلحقها شيء وهذا الحيوان يسكن بطن األرض، لتقوم رطوبتها له مقام 

الماء، وهو يؤثر النسيم ويكره البحار أبًدا، يتخذ جحره يف نشز من األرض، 

ثم يحفر بيته يف مهب الرياح األربع ويتخذ فيه كوى، وتسمى النافقاء 
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، فإذا طلب من إحدى هذه الكوى نافق أي خرج من والقاصعاء والراهطاء

النافقاء، وإن طلب من النافقاء خرج من القاصعاء، وَاهر بيته تراب وباطنه 

 حفر، وكذلك المنافق َاهره إيمان وباطنه كفر.

قال الجاحظ وغيره: واسم المنافق لم يكن يف الجاهلية لمن أسر الكفر 

اشتق له هذا االسم من هذا األصل وأَهر اإليمان، ولكن الباري جل وعال 

من نافقاء اليربوع، ألنه لما أبطن الكفر وأَهر اإليمان وورى بشيء عن 

شيء، ودخل يف باب الخديعة، وأوهم الغير خالف ما هو عليه، أشبه يف ذلك 

 فعل اليربوع انتهى.

ويف طبعه، أنه يطأ يف األرض اللينة، حتى ال يعرف أثر وطئه كما يفعل 

وهو يجرت ويبعر، وله كرش وأسنان وأضراس، يف الفك األعلى األرنب، 

واألسفل، قال الجاحظ والقزويني: اليربوع من نوع الفأر. زاد القزويني: هو 

من الحيوان الذي له رئيس مطاع ينقاد إليه، وإذا كان فيها يكون من بينها يف 

ما  مكان مشرف، أو على صخرة ينظر إلى الطريق، من كل ناحية، فإن رأى

يخافه عليها صر بأسنانه وصوت، فإذا سمعته انصرفت إلى أجحرهتا، فإن 

قصر الرئيس حتى أدركها أحد وصاد منها شيًئا، اجتمعت على الرئيس فقتلته 

وولت غيره. وهي إذا خرجت لطلب المعاش، خرج الرئيس أوال يتشوف، 

الياء يف فإن لم ير شيًئا يخافه، صر بأسنانه وصوت إليها فتخرج. والواو و
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اليربوع زائدتان، فكان ينبغي أن يكتب يف باب الراء المهملة، لكنه قد يخفى 

 على بعض الناس فكتب هنا.

 :قوالنللعلماء يف حكمه  حكمه:

الحل، وبه قال جمهور الفقهاء، من المالكية، والشافعية، وهو  األول:

اعدة من أن الصحيح عند الحنابلة؛ لما تقدم من األدلة التي بنيت عليها الق

 األصل الحل حتى ُينقل عنه بدليل، وقضى فيه الصحابة بجزاء الصيد ففي

بن الخطاب، قضى يف  ( عن أبي الزبير، عن جابر: أن عمر7363) السنن واألثار

بجفر، أو جفرة.  بجفرة. وعن مجاهد: أن ابن مسعود حكم يف اليربوع اليربوع

ه قضى عطاء ابن أبي باح قال (، وب7367) السنن واألثار أخرجه البيهقي يف

 الشافعي وهبذا نأخذ. 

 أنه حرام، إلحاًقا بالفأر، وبه قال الحنفية، ورواية عند الحنابلة. الثاين:

(: فأما اليربوع فسئل أحمد عنه فرخص فيه 36/ 33) الشرح الكبير قال يف

وهذا قول عروة وعطاء الخراساين والشافعي وأبي ثور وابن المنذر وفيه 

أخرى أنه محرم وروي ذلك عن ابن سيرين والحكم وحماد وأصحاب  رواية

 الرأي ألنه يشبه الفأر. انتهى

قال الدميري: يحل أكله ألن العرب تستطيبه وتحله، قال عطاء وأحمد 

وابن المنذر وأبوثور وقال أبوحنيفة: ال يؤكل ألنه من الحشرات، دليلنا أن 
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ابه المحرم، وأن األصل اإلباحة إال الصحابة أوجبوا فيه جفرة إذا قتله أو أص

 هما خص بالتحريم. ا

 (:5/373) المصنف قال ابن أبي شيبة يف

 َما َقاُلوا ِفي اْلَيْرُبوِع؟

َثنَا اْبُن ُمَباَرٍك، َعْن َمْعَمٍر، َعْن ِهَشاٍم، َعْن َأبِيِه َقاَل: )اَل َبْأَس  - 32773 َحدَّ

 بَِأْكِل اْلَيْرُبوِع(.

َثنَ  - 32775 اِ ، َعْن َمْعَمٍر، َعْن ِهَشاٍم، َعْن َأبِيِه َقاَل: )اَل َبْأَس َحدَّ زَّ ا َعْبُدالرَّ

 بِِه(.

َثنَا َزْيدُ  - 32776 ادُ  َحدَّ ْبُن َسَلَمَة، َعْن َقَتاَدَة، َعِن اْبِن  ْبُن ُحَباٍب، َعْن َحمَّ

 َعبَّاٍس َقاَل: )اَل َبْأَس بِاْلَيْرُبوِع(.

َثنَا َزْيدُ  - 32773 ْبِن َأبِي اْلُفَراِت، َعْن إِْبَراِهيَم  ْبُن ُحَباٍب، َعْن َداُودَ  َحدَّ

ْئِب: )اَل ُيْؤَكُل َواْلَيْرُبوُع ُيْؤَكُل(. اِئِغ، َعْن َعَطاٍء، َأنَُّه َقاَل فِي الذ   الصَّ

 َقاَل: )اَل  - 32777
 
اِ ، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َعَطاٍء اْلُخَراَسانِي زَّ َثَنا َعْبُدالرَّ  َحدَّ

 َبْأَس بِِه(.

َثَنا َزْيدُ  - 32772 ْبَن  ْبُن اْلُحَباِب، َعْن َأبِي اْلَوِسيِم، َقاَل: َسَأْلُت َحَسنَ  َحدَّ

يَِّة(. ُحَسْينِ  ٍّ َعِن اْلَيْرُبوِع َقاَل: )َفْأُر اْلَبر 
 ْبِن َعلِي
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َثنَا ُغنَْدُر، َعْن ُشْعَبَة َقاَل: َسَأْلُت اْلَحَكَم َوَحمَّ  - 32727 اًدا، َعْن َأْكِل َحدَّ

 اْلَيْرُبوِع )َفَكِرَهاُه(.

قوله: )بالعكس من زرافة(: أي أن الزرافة طويلة اليدين قصيرة الرجلين، 

 واليربوع طويل الرجلين قصير اليدين، واهلل أعلم.

قوله: )تصرفت قدرة ربي يف القديم(: أي أن اهلل خلق اليربوع والزرافة 

﴿َوَما َكاَن اهلُل ضده، واهلل عز وجل يقول: بقدرته حيث خلق اهلل خلًقا، و

َماَواِت َواَل فِي اأْلَْرِض إِنَُّه َكاَن َعلِيًما  ي السَّ
ٍء فِ

ْ
لُِيْعِجَزُه مِْن َشي

فلكمال علمه تعالى ولكمال قدرته يخلق ما شاء، وهو  [،33]فاطر:َقِديًرا﴾

 على كل شيء قدير.

دة، أي أن ما يكون يف ثم يقول إن هذه القدرة نصت بأن الفعل عن إرا

الكون فهو بإرادة اهلل تعالى، وهم يقولون بأن تخصيص الحيوانات باللون 

 والقصر والطول والنوع دال على إرادة.

قوله: )ال الطبع(: أي ال الطبيعة هي الخالقة كما يزعم الطبائعيون 

 المالحدة ومن إليهم.

م واالنتظام يدل بل اهلل هو خالق كل شيء، وهذا االتقان يف هذا العال

على أن اهلل هو المتصرف يف هذا الكون، وما فيه، والخالق له، قال اهلل تعالى: 

ُروَن   ُقْل َأَفاَل َتَذكَّ
ِ
﴿ُقْل لَِمِن اأْلَْرُض َوَمْن فِيَها إِْن ُكنُْتْم َتْعَلُموَن * َسَيُقوُلوَن هلل
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ْبِع َوَربُّ اْلَعرْ  َماَواِت السَّ  ُقْل َأَفاَل * ُقْل َمْن َربُّ السَّ
ِ
ِش اْلَعظِيِم * َسَيُقوُلوَن هلل

ٍء َوُهَو ُيِجيُر َواَل ُيَجاُر َعَلْيِه إِْن ُكنُْتْم 
ْ
َتتَُّقوَن * ُقْل َمْن بَِيِدِه َمَلُكوُت ُكل  َشي

 ُقْل َفَأنَّى ُتْسَحُروَن﴾
ِ
 [.72 - 73]المؤمنون: َتْعَلُموَن * َسَيُقوُلوَن هلل

القة األشياء والمتصرفة فيها قول الزنادقة والقول بأن الطبيعة هي خ

ْنَيا َنُموُت َوَنْحَيا والمالحدة، قال اهلل عز وجل:  َ إِالَّ َحَياُتنَا الدُّ
﴿َوَقاُلوا َما ِهي

ْهُر َوَما َلُهْم بَِذلَِك مِْن ِعْلٍم إِْن ُهْم إِالَّ َيُظنُّوَن﴾  [.93]الجاثية:َوَما ُيْهلُِكنَا إِالَّ الدَّ

أي: علم ذلك من بحث عن الفائدة حتى  ف طالب اإلفادة(:قوله: )عرّ 

 ترتفع عنهم الشبهة وتزول الغمة بأخذ العقيدة الصحيحة.

يقول كما أن التخصيص دال  وقوله: )قد أبطل التنجيم وقف الشمس(:

بن نون على  على اإلرادة ونافًيا للقول بالطبيعة، كذلك إيقاف الشمس ليوشع

قدس، تبطل قول المنجمين ويدل على ذلك ما السالم حين فتح بيت الم

ُهَرْيَرَة رضي اهلل عنه َقاَل: َأبِي ( َعْن 3333(، ومسلم )7393أخرجه البخاري )

 مَِن األَْنبَِياِء، َفَقاَل لَِقْومِِه: اَل »َقاَل َرُسوُل اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
ِ
َغَزا َنبِي

ا َيْبِن بَِها، َواَل َأَحُد َيْتَبْعنِي َرُجُل َمَلَك ُبْضَع اْمَرَأةٍ  َ بَِها؟ َوَلمَّ
، َوُهَو ُيِريُد َأْن َيْبنِي

َبنَى ُبُيوًتا َوَلْم َيْرَفْع ُسُقوَفَها، َواَل َأَحُد اْشَتَرى َغنًَما َأْو َخلَِفاٍت َوُهَو َينَْتظُِر 

ْمِس: ِواَلَدَها، َفَغَزا َفَدَنا مَِن الَقْرَيِة َصالََة الَعْصِر َأْو َقِريًبا مِ  ْن َذلَِك، َفَقاَل لِلشَّ

إِنَِّك َمْأُموَرُة َوَأَنا َمْأُموُر اللُهمَّ اْحبِْسَها َعَلْينَا، َفُحبَِسْت َحتَّى َفَتَح اهلُل َعَلْيِه، 
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، َفَجَمَع الَغَناِئَم، َفَجاَءْت َيْعنِي النَّاَر لَِتْأُكَلَها، َفَلْم َتْطَعْمَها َفَقاَل: إِنَّ فِيُكْم ُغُلواًل 

َفْلُيَباِيْعنِي مِْن ُكل  َقبِيَلٍة َرُجُل، َفَلِزَقْت َيُد َرُجٍل بَِيِدِه، َفَقاَل: فِيُكُم الُغُلوُل، 

َفْلُيَباِيْعنِي َقبِيَلُتَك، َفَلِزَقْت َيُد َرُجَلْيِن َأْو َثالََثٍة بَِيِدِه، َفَقاَل: فِيُكُم الُغُلوُل، 

َهِب، َفَوَضُعوَها، َفَجاَءِت النَّاُر، َفَأَكَلْتَها َفَجاُءوا بَِرْأٍس مِْثِل َرْأِس َبقَ  َرٍة مَِن الذَّ

َها َلَنا  .«ُثمَّ َأَحلَّ اهلُل َلنَا الَغَناِئَم َرَأى َضْعَفنَا، َوَعْجَزَنا َفَأَحلَّ

ويوشع عليه السالم هو فتى موسى الذي ذكره اهلل يف القرآن، قال تعالى: 

 ﴿َوإِْذ َقاَل ُموَسى لَِفَتاُه اَل 
َ
 َأْبَرُح َحتَّى َأْبُلَغ َمْجَمَع اْلَبْحَرْيِن َأْو َأْمِضي

 [.67]الكهف:ُحُقًبا﴾

ْبِن ُجَبْيٍر، َقاَل:  ( واللفظ له َعْن َسِعيدِ 9777(، ومسلم )399ويف البخاري )

اَلمُ  َّ َيْزُعُم َأنَّ ُموَسى َعَلْيِه السَّ
ْبِن َعبَّاٍس: إِنَّ َنْوًفا اْلبَِكالِي

ِ
، َصاِحَب َبنِي ُقْلُت ال

اَلُم، َفَقاَل: َكَذَب َعُدوُّ اهلل إِْسَراِئيَل َلْيَس ُهَو ُموَسى َصاِحَب اْلَخِضِر، َعَلْيِه السَّ
 ِ ،

 
َّ
صلى اهلل عليه وسلم َيُقوُل:  ِ ْبَن َكْعٍب َيُقوُل: َسِمْعُت َرُسوَل اهلل َسِمْعُت ُأَبي

اَلُم َخطِيًبا فِي بَ » نِي إِْسَراِئيَل َفُسِئَل: َأيُّ النَّاِس َأْعَلُم؟ َقاَم ُموَسى َعَلْيِه السَّ

َفَقاَل: َأَنا َأْعَلُم، َقاَل َفَعَتَب اهلُل َعَلْيِه إِْذ َلْم َيُردَّ اْلِعلَم إَِلْيِه، َفَأْوَحى اهلُل إَِلْيِه: َأنَّ 

ى: َأْي َرب  َكْيَف لِي َعْبًدا مِْن ِعَباِدي بَِمْجَمِع اْلَبْحَرْيِن ُهَو َأْعَلُم مِنَْك، َقاَل ُموَس 

، َفاْنَطَلَق  بِِه؟ َفِقيَل َلُه: اْحِمْل ُحوًتا فِي مِْكَتٍل، َفَحْيُث َتْفِقُد الُحوَت َفُهَو َثمَّ

اَلُم، ُحوًتا فِي  َواْنَطَلَق َمَعُه َفَتاُه، َوُهَو ُيوَشعُ  ْبُن ُنوٍن، َفَحَمَل ُموَسى َعَلْيِه السَّ
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اَلُم مِْكَتٍل َواْنَطَلَق ُهَو  ْخَرَة، َفَرَقَد ُموَسى َعَلْيِه السَّ َوَفَتاُه َيْمِشَياِن َحتَّى َأَتَيا الصَّ

َوَفَتاُه، َفاْضَطَرَب الُحوُت فِي اْلِمْكَتِل، َحتَّى َخَرَج مَِن اْلِمْكَتِل، َفَسَقَط فِي 

الطَّاِ ، َفَكاَن لِلُحوِت  اْلَبْحِر، َقاَل َوَأْمَسَك اهلُل َعنُْه ِجْرَيَة الَماِء َحتَّى َكاَن مِْثَل 

 
َ
َسَرًبا، َوَكاَن لُِموَسى َوَفَتاُه َعَجًبا، َفاْنَطَلَقا َبِقيََّة َيْومِِهَما َوَلْيَلتِِهَما، َوَنِسي

اَلُم، َقاَل لَِفَتاُه: آتِنَا  ا َأْصَبَح ُموَسى َعَلْيِه السَّ َصاِحُب ُموَسى َأْن ُيْخبَِرُه، َفَلمَّ

ِقينَا مِْن َسَفِرَنا َهَذا َنَصًبا، َقاَل َوَلْم َينَْصْب َحتَّى َجاَوَز الَمَكاَن َغَداَءَنا َلَقْد لَ 

ْخَرِة، َفإِن ي َنِسيُت الُحوَت َوَما  الَِّذي ُأمَِر بِِه، ﴿َقاَل: َأَرَأْيَت إِْذ َأَوْينَا إَِلى الصَّ

َخَذ َسبِيلَ  ْيَطاُن َأْن َأْذُكَرُه َواتَّ  ، َقاَل ُموَسى:ُه فِي اْلَبْحِر َعَجًبا﴾َأْنَسانِيِه إِالَّ الشَّ

ا َعَلى آَثاِرِهَما َقَصًصا﴾ اِن  [،63]الكهف: ﴿َذلَِك َما ُكنَّا َنْبِغ َفاْرَتدَّ َقاَل َيُقصَّ

َم َعَلْيِه  ى َعَلْيِه بَِثْوٍب، َفَسلَّ ْخَرَة، َفَرَأى َرُجاًل ُمَسجًّ آَثاَرُهَما، َحتَّى َأَتَيا الصَّ

اَلُم؟ َقاَل: َأَنا ُموَسى، َقاَل: ُموَسى ُموَسى، َفَقاَل لَ  ُه الَخِضُر: َأنَّى بَِأْرِضَك السَّ

 َعلََّمَكُه اهلُل اَل َأْعَلُمُه، 
ِ
َبنِي إِْسَراِئيَل؟ َقاَل: َنَعْم، َقاَل: إِنََّك َعَلى ِعْلٍم مِْن ِعْلِم اهلل

َمنِيِه اَل َتْعلَ   َعلَّ
ِ
اَلُم:َوَأَنا َعَلى ِعْلٍم مِْن ِعْلِم اهلل ﴿َهْل  ُمُه، َقاَل َلُه ُموَسى َعَلْيِه السَّ

 َصْبًرا * 
َ
ا ُعل ْمَت ُرْشًدا* َقاَل إِنََّك َلْن َتْسَتطِيَع َمِعي مَّ

َأتَّبُِعَك َعَلى َأْن ُتَعل َمنِي مِ

ًرا َواَل َوَكْيَف َتْصبُِر َعَلى َما َلْم ُتِحْط بِِه ُخْبًرا * َقاَل َسَتِجُدنِي إِْن َشاَء اهلُل َصابِ 

ٍء َحتَّى  َقاَل َلُه الَخِضُر: َأْعِصي َلَك َأْمًرا﴾ ْ
َبْعَتنِي َفاَل َتْسَأْلنِي َعْن َشي ﴿َفإِِن اتَّ

َقاَل: َنَعْم، َفاْنَطَلَق الَخِضُر َوُموَسى َيْمِشَياِن  [،37]الكهف: ُأْحِدَث َلَك مِنُْه ِذْكًرا﴾

ْت بِِهَما َس  ِفينَُة، َفَكلََّماُهْم َأْن َيْحِمُلوُهَما، َفَعَرُفوا َعَلى َساِحِل اْلَبْحِر، َفَمرَّ
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ِفينَِة َفنََزَعُه،  الَخِضَر َفَحَمُلوُهَما بَِغْيِر َنْوٍل، َفَعَمَد الَخِضُر إَِلى َلْوٍح مِْن َأْلَواِح السَّ

﴿لُِتْغِرَ   َرْقَتَهاَفَقاَل َلُه ُموَسى: َقْوُم َحَمُلوَنا بَِغْيِر َنْوٍل، َعَمْدَت إَِلى َسِفيَنتِِهْم َفخَ 

 َصْبًرا * َقاَل اَل 
َ
َأْهَلَها َلَقْد ِجْئَت َشْيًئا إِْمًرا * َقاَل َأَلْم َأُقْل إِنََّك َلْن َتْسَتطِيَع َمِعي

ُثمَّ َخَرَجا  [،37-33]الكهف: ُتَؤاِخْذنِي بَِما َنِسيُت َواَل ُتْرِهْقنِي مِْن َأْمِري ُعْسًرا﴾

ِفينَِة، َفبَ  اِحِل إَِذا ُغاَلُم َيْلَعُب َمَع اْلِغلَماِن، مَِن السَّ ْينََما ُهَما َيْمِشَياِن َعَلى السَّ

﴿ َأَقَتْلَت َنْفًسا َزِكيًَّة  َفَأَخَذ الَخِضُر بَِرْأِسِه، َفاْقَتَلَعُه بَِيِدِه، َفَقَتَلُه، َفَقاَل ُموَسى:

 َصْبًرا  بَِغْيِر َنْفٍس َلَقْد ِجْئَت َشْيًئا ُنْكًرا * َقاَل َأَلمْ 
َ
َأُقْل َلَك إِنََّك َلْن َتْسَتطِيَع َمِعي

ٍء َقاَل: َوَهِذِه َأَشدُّ مَِن اأْلُوَلى،  [،35-33]الكهف:﴾
ْ
﴿َقاَل إِْن َسَأْلُتَك َعْن َشي

َيٍة َفاْنَطَلَقا َحتَّى إَِذا َأَتَيا َأْهَل َقرْ  َبْعَدَها َفاَل ُتَصاِحْبنِي َقْد َبَلْغَت مِْن َلُدن ي ُعْذًرا *

اْسَتْطَعَما َأْهَلَها َفَأَبْوا َأْن ُيَضي ُفوُهَما َفَوَجَدا فِيَها ِجَداًرا ُيِريُد َأْن َينَْقضَّ 

َيُقوُل َماِئُل، َقاَل الَخِضُر بَِيِدِه َهَكَذا َفَأَقاَمُه، َقاَل َلُه [، 33-36]الكهف:َفَأَقاَمُه﴾

ا َوَلْم ُيْطِعُموَنا، َلْو ِشْئَت َلَتِخْذَت َعَلْيِه َأْجًرا، ُموَسى: َقْوُم َأَتْيَناُهْم َفَلْم ُيَضي ُفونَ 

َراُ  َبْينِي َوَبْينَِك، َسُأَنب ُئَك بَِتْأِويِل َما َلْم َتْسَتطِْع َعَلْيِه َصْبًرا﴾ َقاَل:
َقاَل  «﴿َهَذا فِ

َكاَن َصَبَر َيْرَحُم اهلُل ُموَسى، َلَوِدْدُت َأنَُّه »صلى اهلل عليه وسلم :   ِ َرُسوُل اهلل

صلى اهلل عليه وسلم:  ِ ، َقاَل: َوَقاَل َرُسوُل اهلل«َحتَّى ُيَقصَّ َعَلْينَا مِْن َأْخَباِرِهَما

َوَجاَء ُعْصُفوُر َحتَّى َوَقَع َعَلى َحْرِف »َقاَل:  ،«َكاَنِت اأْلُوَلى مِْن ُموَسى نِْسَياًنا»

ِفينَِة، ُثمَّ َنَقَر فِي اْلَبْحِر، َفَقاَل  َلُه الَخِضُر: َما َنَقَص ِعْلِمي َوِعلُمَك مِْن ِعْلِم السَّ

 إِالَّ مِْثَل َما َنَقَص َهَذا اْلُعْصُفوُر مَِن اْلَبْحرِ 
ِ
ْبُن ُجَبْيٍر: َوَكاَن َيْقَرُأ:  َقاَل َسِعيدُ  «اهلل
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ا اْلُغاَلُم )َوَكاَن َأَماَمُهْم َملُِك َيْأُخُذ ُكلَّ َسِفينٍَة َصالَِحٍة َغْصًبا( َوَكاَن َيْقَرأُ  : )َوَأمَّ

 َفَكاَن َكافًِرا(.
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 الظَّرَِبانُ 

هْ -977 ِرَبــاُن ُشــب َهْت بِــاْلِهرَّ  َوالظَّ

 

هْ   ــرَّ ــْم َم   إَِذا َرَأْت َشْخًصــا َفَســْت َك

 
 ِساَلُحَها اْلُفَساُء، َواأْلَْعـَراُب -972

 

  َتِصــــيُدَها لأِْلَْكــــِل إِْن َأَصــــاُبوا 

 
 َشْخٍص َيْبَلى إَِذا َفَسْت فِي َثْوِب -937

 

ـــى  ـــا َيْبَل ـــِه َم ـــي َثْوبِ ـــُه فِ   َوِريُح

 
 الشرح:

 أي أن هذا الحيوان شبيه بالهرة وسالحها الفساء.

 (:7/373قال الدميري )

الظربان: بفتح الظاء المشالة مثل القطران، دويبة فو  جرو الكلب، منتنة 

ًحا له، الريح كثيرة الفسو، وقد عرف الظربان ذلك من نفسه فجعل ذلك سال

كما عرفت الحبارى ما يف سلحها من السالح، إذا قرب الصقر منها. كذلك 

الظربان يقصد جحر الضب، وفيه حسوله وبيضه، فيأيت أضيق موضع فيه 

فيسله بذنبه ويحول دبره إليه، فال يفسو ثالث فسوات حتى يغشى على 

 الضب، فيأكله ثم يقيم يف جحره، حتى يأيت على آخر حسوله. وتزعم

األعراب أهنا تفسو يف ثوب أحدهم، إذا صادها فال تذهب رائحته حتى يبلى 

 الثوب.

والظربان على قدر الهرة والكلب القلطي، وهو منتن الريح َاهًرا أو 

باطنًا، له صماخان بغير أذنين قصير اليدين، وفيها براثن حداد، طويل الذنب 
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ل الرأس إلى مفصل ليس لظهره فقار، وال فيه مفصل بل عظم واحد من مفص

الذنب. وربما َفر الناس به، فيضربونه بالسيوف، فال تعمل فيه حتى تصيب 

طرف أنفه، ألن جلده مثل القد يف الصالبة. ومن عادته أنه إذا رأى الثعبان دنا 

منه ووثب عليه، فإذا أخذه تضاءل يف الطول، حتى يبقى شبيًها بقطعة حبل، 

ى عليه، نفخ ثم زفر زفرة يتقطع منها الثعبان فينطوي الثعبان عليه، فإذا انطو

قطًعا قطًعا، وله قوة يف تسلق الحيطان يف طلب الطير. فإذا سقط نفخ بطنه، فال 

يضره السقوط، ويتوسط الهجمة من اإلبل، فيفسو فيها فتتفر  تلك اإلبل، 

كتفرقها من مربك فيه قردان، فال يردها الراعي إال بجهد. ولهذا سمته العرب 

 ر  النَّعم وهو كثير ببالد العرب والهجمة مائة من اإلبل.مف

تحريم األكل، الستخباثه وال يدفع ذلك قول ابن قتيبة: العرب  حكمه:

 هتصيد الظربان فيفسو يف أكمامهم ألهنم ال يسمون صيًدا إال المأكول. ا

والذي يظهر حله سيًرا على القاعدة وأن االستخباث ليس بعلة يف 

  أعلم.التحريم، واهلل
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 ساكن البحر من الحيوان

َوُكلُّ َما فِي اْلَبْحِر مِْن ُحـوٍت -933

ـــــــــــــــــــــــــــــــــْل   َيِح

 

ــْل   ــا ُنِق ــَذا َم  َه
 
ــي   َكــاْلِقْرِش َواْلَبْلطِ

 
 َوَشذَّ َمْن َأْفَتى بَِمنْـِع اْلِقـْرشِ -939

 

ــــي  ــــًرا إِْذ َيْمِش ا َرآُه َكاِس ـــــمَّ   َل

 
 ْح فِي َغْيِر ُحوٍت َأْوُجُه َوفِي اأْلََص -937

 

  ِحلُّ َدَواِب اْلَبْحـِر َهـَذا َمـا َوَضـْح  

 
 َواْسَتْثِن تِْمَساًحا َكَذا بِنَْت َطَبْق -933

 

ــْق   ــَذا اْلَعَل ــْلَحَفا َوِضــْفَدًعا َك   َكالسُّ

 
 َفإِْن َتُكـْن بِنْـُت َطَبـْق َبْحِريَّـهْ -935

 

ـــهْ   يَّ
ـــاْلُحوِت َواْلَبْلطِ ـــْت بِ   اْلَتَحَق

 
 الشرح:

 على أن كل ما يف البحر حالل.قد تقدم الكالم 

َر اْلَبْحَر لَِتْأُكُلوا مِنُْه َلْحًما َطِريًّا قال اهلل تعالى:  ِذي َسخَّ ﴿َوُهَو الَّ

َوَتْسَتْخِرُجوا مِنُْه ِحْلَيًة َتْلَبُسوَنَها َوَتَرى اْلُفْلَك َمَواِخَر فِيِه َولَِتْبَتُغوا مِْن َفْضِلِه 

 [.33حل: ]النَوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن﴾

﴿َوَما َيْسَتِوي اْلَبْحَراِن َهَذا َعْذُب ُفَراُت َساِئُغ َشَراُبُه وقال اهلل عز وجل: 

ْن ُكلٍّ َتْأُكُلوَن َلْحًما َطِريًّا َوَتْسَتْخِرُجوَن ِحْلَيًة َتْلَبُسوَنَها 
َوَهَذا مِْلُح ُأَجاُج َومِ

 [.39]فاطر: ْضلِِه َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن﴾َوَتَرى اْلُفْلَك فِيِه َمَواِخَر لَِتْبَتُغوا مِْن فَ 

(: قوله ومن البحري ما يحرم شبهه 377/ 3) السيل الجرار قال الشوكاين يف

قال: أقول هذه الكلية محتاجة إلى دليل فإن حيوانات البحر قد  يف الربي؛
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ًما ﴾دخلت تحت قوله:  َّ ُمَحرَّ
 إَِلي

َ
رد يف معناه وما و ﴿ ُقْل ال َأِجُد فِي َما ُأوِحي

وقوله صلى اهلل عليه  ﴿ ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر ﴾واختصت بقوله تعالى: 

، فال وجه للقول بتحريم ما يشابه ما «ُهَو الطَُّهوُر َماُؤُه، الِحلُّ َمْيَتُتهُ »وسلم: 

حرم من الربي بل يقال األصل حل كل حيوان بحري إال ما أخرجه الدليل 

 ىمن هذا األصل. انته

 (:7/73) المحلى قال ابن حزم يف

 ]َمْسَأَلة َأْكُل َما َيْسُكُن َجْوَف الَماِء َواَل َيِعيُش إالَّ ِفيِه[

ُه  - 227 ا َما َيْسُكُن َجْوَف الَماِء َواَل َيِعيُش إالَّ فِيِه َفُهَو َحاَلُل ُكلُّ َمْسَأَلُة: َوَأمَّ

اَت َأْو َماَت فِي الَماِء، َطَفا َأْو َلْم َيْطُف، َأْو َكْيَفَما ُوِجَد، َسَواُء ُأِخَذ َحيًّا ُثمَّ مَ 

ِي ُهَو ُكلُُّه َحاَلُل َأْكُلُه. َوَسَواُء ِخنِْزيُر الَماِء، َأْو إْنَساُن  َقَتَلُه َحَيَواُن َبْحِرِي َأْو َبر 

 َأْو  الَماِء، َأْو َكْلُب الَماِء َوَغْيُر َذلَِك ُكلُّ َذلَِك َحاَلُل َأْكُلُه: َقَتَل 
ِ
ُكلَّ َذلَِك َوَثنِي

 َأْو َلْم َيْقُتْلُه َأَحُد.
ِ
 ُمْسلُِم َأْو ِكَتابِي

﴿َوَما َيْسَتِوي اْلَبْحَراِن َهَذا َعْذُب ُفَراُت َساِئُغ َتَعاَلى:  ِ ُبْرَهاُن َذلَِك َقْوُل اهلل

ْن ُكلٍّ َتْأُكُلوَن َلْحًما َطِريًّ 
، َوَقاَل َتَعاَلى: [39]فاطر: ا﴾َشَراُبُه َوَهَذا مِْلُح ُأَجاُج َومِ

يَّاَرِة﴾ َفَعمَّ َتَعاَلى  [،26]المائدة: ﴿ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوَطَعاُمُه َمَتاًعا َلُكْم َولِلسَّ

ٍء: 
ْ
 ها [.63]مريم: ﴿َوَما َكاَن َربَُّك َنِسيًّا﴾َوَلْم َيُخصَّ َشْيًئا مِْن َشي
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﴿إِْذ حوات، قال اهلل تعالى: هو السمك، والجمع أ قوله: )الحوت(:

ًعا﴾ ِهْم ُشرَّ
﴿َفاْلَتَقَمُه وقال تعالى:  [،367]األعراف: َتْأتِيِهْم ِحيَتاُنُهْم َيْوَم َسْبتِ

وهو مخلوقات عظيمة وبعضها صغار  [،339]الصافات: اْلُحوُت َوُهَو ُملِيُم﴾

وأنواعه كثيرة منها الحوت األزر  طويل عظيم وأسماك القرش العظيمة 

 ونحو ذلك.

َر َعَلْينَا َأَبا ُعَبْيَدَة،  ِ ( َعْن َجابٍِر، َقاَل: َبَعَثنَا َرُسوُل اهلل3275وأخرج مسلم) َوَأمَّ

َدَنا ِجَراًبا مِْن َتْمٍر َلْم َيِجْد َلنَا َغْيَرُه، َفَكاَن َأُبوُعَبْيَدَة  ى ِعيًرا لُِقَرْيٍش، َوَزوَّ َنَتَلقَّ

َها َكَما ُيْعطِينَا َتْمَرًة َتْمَرًة،  َقاَل: َفُقْلُت: َكْيَف ُكنُْتْم َتْصنَُعوَن بَِها؟ َقاَل: َنَمصُّ

، ُثمَّ َنْشَرُب َعَلْيَها مَِن الَماِء، َفَتْكِفيَنا َيْوَمَنا إَِلى اللَّْيِل، َوُكنَّا  ُّ
بِي َيَمصُّ الصَّ

ُه بِالَماِء َفَنْأُكُلُه، َقاَل: َواْنَطَلْقَنا َعَلى َساِحِل  َنْضِرُب بِِعِصي نَا اْلَخَبَط، ُثمَّ َنُبلُّ

َ َدابَُّة 
ْخِم، َفَأَتْينَاُه َفإَِذا ِهي يِب الضَّ

اْلَبْحِر، َفُرفَِع َلنَا َعَلى َساِحِل اْلَبْحِر َكَهْيَئِة اْلَكثِ

،   ِ ُسوِل اهللُتْدَعى اْلَعنَْبَر، َقاَل: َقاَل َأُبوُعَبْيَدَة: َمْيَتُة، ُثمَّ َقاَل: اَل، َبْل َنْحُن ُرُسُل رَ 

، َوَقِد اْضُطِرْرُتْم َفُكُلوا، َقاَل: َفَأَقْمنَا َعَلْيِه َشْهًرا َوَنْحُن َثاَلُث مِاَئٍة  ِ َوفِي َسبِيِل اهلل

ْهَن، َوَنْقَتطُِع  َحتَّى َسِمنَّا، َقاَل: َوَلَقْد َرَأْيُتَنا َنْغَتِرُف مِْن َوْقِب َعْينِِه بِاْلِقاَلِل الدُّ

َكالثَّْوِر، َأْو َكَقْدِر الثَّْوِر، َفَلَقْد َأَخَذ مِنَّا َأُبوُعَبْيَدَة َثاَلَثَة َعَشَر َرُجاًل،  مِنُْه اْلِفَدرَ 

ْن َأْضاَلِعِه َفَأَقاَمَها ُثمَّ َرَحَل َأْعَظَم َبِعيٍر 
َفَأْقَعَدُهْم فِي َوْقِب َعْينِِه، َوَأَخَذ ِضَلًعا مِ

ا َقِدْمَنا الَمِديَنَة َأَتْيَنا َرُسوَل َمَعَنا، َفَمرَّ مِْن َتْحتَِها َوَتزَ  ْن َلْحِمِه َوَشاِئَق، َفَلمَّ
ْدَنا مِ وَّ
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ُهَو ِرْزُ  َأْخَرَجُه اهلُل َلُكْم، »صلى اهلل عليه وسلم َفَذَكْرَنا َذلَِك َلُه، َفَقاَل:  ِ اهلل

ُء َفُتْطِعُموَنا؟
ْ
مِنُْه  ِ إَِلى َرُسوِل اهلل، َقاَل: َفَأْرَسْلنَا «َفَهْل َمَعُكْم مِْن َلْحِمِه َشي

 َفَأَكَلُه.

 (:3/537) البيان قال العمراين يف

وفيما سوى ذلك ثالثة أوجه أحدها ال يحل وهو قول أبي حنيفة وتعلق 

هذا بقول الشافعي، وما رأيُت من الميت شيًئا يحل إال الحوت والجراد، 

َمُك ُأِحلَّْت َلنَ »ولما روي أن النبي صلى الهل عليه وسلم قال:  ا َمْيَتَتاِن: السَّ

 هفخص السمك بذلك يف معنى المرفوع، واهلل أعلم. ا «َوالَجَرادُ 

الثاين: يحل مأ أشبه ما كان حالاًل يف حيوان الرب، فأما ما يشبه ما كان 

حراًما يف الرب ككلب الماء وخنزيره فإنه ال يحل كما يقول فيما أشكل من 

 .حيوان الرب إنه ُيردُّ إلى ما أشبهه

الثالث: وهو المنصوص أنه يحل الجميع ألن الشافعي سئل عن كلب 

 الماء وخنزيره فقال: )يحل أكله(.

 قال القاضي أبوالطيب:
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وأما قوله: )ال يحل من الميت إال الحوت والجراد(: فجميع حيوان 

﴿ُأِحلَّ َلُكْم يسمى حوًتا وسمًكا والدليل على تخليل الجميع، قوله تعالى: 

 ه ولم يفر . ا [:26]المائدة: ْحِر َوَطَعاُمُه﴾َصْيُد اْلبَ 

 القرش:

 (:3/923قال الدميري)

القرش: بكسر القاف، وإسكان الراء المهملة، وبالشين المعجمة يف آخره 

دابة عظيمة من دواب البحر، تمنع السفن من السير يف البحر وتدفع السفينة، 

التجار بمكة،  فتقلبها وتضرهبا فتكسرها. قال الزمخشري: سمعت بعض

ونحن قعود عند باب بني شيبة، وهو يصف لي القرش، فقال: هو مدور 

الخلقة، وعظمه كما من مقامنا هذا إلى الكعبة. ومن شأنه أن يتعرض للسفن 

الكبار فال يرده شيء إال أن يأخذ أهلها المشاعل فيمر على وجهه مثل الرب ، 

 ًشا قال الشاعر:وال يهاب شيًئا إال النار، وبه سميت قريش قري

تِي َتْسُكُن اْلَبْحـــرَ   الَّ
َ
 َوُقَرْيُش ِهي

 

ـــا  ـــَرْيُش ُقِرْيَش َيْت ُق ـــم  ـــا ُس   بَِه

 
ـِميَن َواَلَتْتـــُركُ   َتْأُكُل اْلَغثَّ َوالسَّ

 

ــــاَحْيِن ِريَشــــا    فِيــــِه لِــــِذي َجنَ

 
ــَرْيشٍ   ُق

ُّ
ــي ــباَِلِد َح ــي اْل ــَذا فِ  َهَك

 

ـــاًل كَ   ـــباَِلَد َأْك ـــْأُكُلوَن اْل ـــاَي   ِميَش

 
 
ِ
ــــي ــــاِن َنبِ َم ــــْم آِخــــَر الزَّ  َوَلُه

 

  ُيْكثِــُر اْلَقْتــَل فِــيِهُم َواْلُخُموَشــا 
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الخموش الخدوش، وأكال كميًشا أي سريًعا، وقال ابن سيده: قريش دابة 

يف البحر ال تدع دابة إال أكلتها. فجميع الدواب تخافها، ثم أنشد البيت 

واب البحرية. وأشدها، وكذلك قريش األول، وقال المطرزي: هي سيدة الد

بن دحية، يف تسمية قريش، ويف أول من  سادات الناس، وحكى أبوالخطاب

 هتسمى به عشرين قوال. ا

 حالل على ما تقدم. حكمه:

 (:3/927وقال الدميري )

أفتى شيخنا الشيخ جمال الدين األسنوي بحل أكل القرش، وبه  الحكم:

ح التنبيه، يف الكالم على التمساح، ثم صرح الشيخ محب الدين الطربي شار

 استشكل به تحريم التمساح، وهذا يدل على أنه ال خالف فيه.

التصريح بحله، لكن قال ابن عباس رضي اهلل تعالى  هناية ابن األثير ويف

عنهما: إنه يأكل وال يؤكل، ولعل مراده أنه يأكل الحيوانات البحرية، وال 

لقرش يوجد ببحر القلزم الذي غر  فيه يستطيع أحد منها أن يأكله. وا

فرعون، وهو عند عقبة الحاج، كما تقدم يف باب السين المهملة، يف الكالم 

على السقنقور، وإطال  الجمهور ونص اإلمام الشافعي والقرآن العزيز يدل 

على جواز أكل القرش، ألنه من السمك، ومما ال يعيش إال يف الماء. وقد 
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أن الصحيح أن كل ما يف البحر حالل، ، لمهذبشرح ا ذكر النووي، يف

 هويحمل ما استثناه األصحاب على ما يعيش يف غير الماء. ا

 أي استثنى من هذا العموم التمساح. قوله: )واستثن تمساًحا(:

 التِّمساح:

 (:3/933قال الدميري )

التمساح: اسم مشرتك بين الحيوان المعروف والرجل الكذاب، قال 

الحيوان على صورة الضب وهو من أعجب حيوان الماء، له  القزويني: وهذا

فم واسع وستون ناًبا يف فكه األعلى وأربعون يف فكه األسفل، وبين كل نابين 

سن صغيرة مربعة ويدخل بعضها يف بعض عند االنطبا . وله لسان طويل، 

وَهر كظهر السلحفاة ال يعمل الحديد فيه، وله أربع أرجل وذنب طويل، 

حيوان ال يكون إال يف نيل مصر خاصة. وزعم قوم أنه يف بحر السند وهذا ال

أيًضا، وهو شديد البطش يف الماء ال يقتل إال من إبطيه، ويعظم حتى يكون 

طوله عشرة أذرع يف عرض ذراعين وأكثر. ويفرتس الفرس. وإذا أراد ألسفاد 

فرغ قلبها  خرج هو واألنثى إلى الرب فيلقي األنثى على َهرها ويستبطها فإذا

ألهنا ال تتمكن من اإلنقالب لقصر يديها ورجليها ويبس َهرها. وهو إذا 

تركها على تلك الحال، لم تزل كذلك حتى تقلب. وتبيض يف الرب، فما وقع 

 من ذلك يف الماء صار تمساًحا وما بقي صار سقنقوًرا.



 يف شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان فتح ذي الجالل واإلكرام

 

674 

  

  

  

 

ومن عجائب أمره أنه ليس له مخرج فإذا امتأل جوفه بالطعام خرج إلى 

الرب وفتح فاه، فيجيء طائر يقال له القطقاط فيلقط ذلك من فيه. وهو طائر 

أرقط صغير يأيت لطلب المطعم، فيكون يف ذلك غذاء له وراحة للتمساح، 

ولهذا الطائر يف رأسه شوكة، فإذا أغلق التمساح فمه عليه نخسه هبا فيفتحه. 

 وسيأيت ذكر هذا الطائر إن شاء اهلل تعالى. 

لباحثين عن طبائع الحيوان، أن للتمساح ستين سنًا وستين وزعم بعض ا

عرًقا. ويسفد ستين مرة، وتبيض األنثى ستين بيضة ويعيش ستين سنة. وقال 

أبوحامد األندلسي: إن له ثمانين ناًبا أربعون ناًبا يف الفك األعلى وأربعون يف 

 الفك األسفل وهو أبًدا يحرك فكه األعلى وفكه األسفل. عظمه متصل

بصدره وليس له دبر وله فرج ينسل منه. وهو شر من كل سبع يف الماء. ومن 

شأنه أنه يغيب يف باطن الماء أربعة أشهر، مدة الشتاء كله وال يظهر. والكلب 

البحري عدوه فإذا نام فتح فاه فيطرح كلب الماء نفسه يف الطين ويتجفف ثم 

  بطنه بعد أن يقتله يأتيه مفاجأة فيدخل فاه ويأكل أمعاء ويخرج من مرا

 وكذلك يفعل معه ابن عرس أيًضا.

تحريم األكل للعدو بنابه كذا علله جماعة من األصحاب. وقال  حكمه:

الشيخ محب الدين الطربي، يف شرح التنبيه: القرش حالل. ثم قال: فإن قلت 

أليس هو مما يتقوى بنابه. فهو كالتمساح. والصحيح تحريم التمساح. قلت 

ما يتقوى بنابه من حيوان البحر حرام. وإنما حرم التمساح كما  ال نسلم أن
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قال الرافعي يف الشرح للخبث والضرر نعم كالم التنبيه يقتضي أن تحريمه 

لكونه مما يتقوى بنابه وال ينبغي تعليل تحريمه بذلك فإن يف البحر حيواًنا 

ري مخالف كثيًرا يفرتس بنابه كالقرش وغيره وهو حالل وال ريب يف أن البح

 هللربي وهو الظاهر واهلل أعلم. ا

 واختار الشيخ ابن عثيمين أنه حالل، وهو الظاهر، واهلل أعلم.

 وهذا القول هو المتعين ألنه من حيوانات الماء.

 السحفاة:

أي السلحفاة وما كان لها جسم صلب مثل القواقع  قوله: )بنت طبق(:

 ا، واهلل أعلم.والحلزونات. وقد تقدم الكالم فيها وبيان حله

شرح  صرح بتحريمها وبعدم جواز أكلها البغوي والنووي يف حكمها:

 . المهذب

 والصحيح أهنا حالل لكن يشرتط إن ُتذكى.

 (:7/33) المحلى قال ابن حزم يف

َلْحَفاِة  ي الَماِء َوفِي اْلَبر  َفاَل َيِحلُّ َأْكُلُه إالَّ بَِذَكاٍة َكالسُّ
ا َما َيِعيُش فِ َوَأمَّ

ْن َصْيِد اْلَبر  َوَدَواب ِه َوإِْن و
َنَُّه مِ

ِ
وِر َوَنْحِو َذلَِك أل مُّ الباليمرين َوَكْلِب الَماِء َوالسَّ

 هَقَتَلُه الُمْحِرُم َجَزاُه. ا
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 الضفدع:

 تقدم الكالم عليه وأنه حرام لنهي النبي عن قتله.

 العلق:

 (:7/377قال الدميري )

د وأحمر، يكون بالماء يعلق بالبدن العلق: بفتح العين والالم دود أسو

ويمص الدم، وهو من أدوية الحلق واألورام الدموية، المتصاصه الدم 

 هالغالب على اإلنسان. الواحدة علقة. ا

قال الدميري: يحرم أكل العلق ويجوز بيعه لما فيه من المنفعة.  حكمه:

 ها
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 الدنيلس

ـــاُرُه َصـــِغيرُ -936 ُس َمحَّ
 ُذَنـــْيلِ

 

ــــدْ   ــــُه َق ــــِذيرُ  آِكُل ــــُه التَّْق  َعاَب

 
 َوَأنَُّه فِي الط ب  ُيْؤِذي الَمِعَدهْ -933

 

ــَدهْ   ــى َفَبعَّ ــْد َنَه ــاَلِم َق ــُن السَّ   َواْب

 
 َوُمْخطُِد َمْن َقاَسـُه بِاْلُفْسـُتِق -937

 

ـــاْلَعَلِق   ـــًدا بِ ـــا َفاِس ـــَدى ِقَياًس   َأْب

 
 اْلَبْحِر بِاْلَجَمادِ -932

َّ
 َمْن َقاَس َحي

 

  َكـــٍل َفَجاِهـــُل اْلُفـــَؤادِ فِـــي َمأْ  

 
 الشرح:

 الدنليس نوع من الحلزون:

 وتقدم الكالم فيه وأنه األصل فيه الحل لعموم اآلية.

بن عبدالسالم سلطان  يريد العز قوله: )وابن السالم قد نهى فبّعده(:

 ه(: أنه كان يفتي بتحريم الدنليس. ا337) التبيان العلماء ويف

تحريم فقد ذكر عنه وعن علماء عصره حله أيًضا وإذا كان قد نقل عنه ال

 (.3/927) مغني المحتاج كما يف

 (:9/396قال الدميري )

بن  الدنيلس: معروف وهو نوع من الصدف والحلزون، قال جربيل

 بختيشوع: إنه ينفع من رطوبة المعدة واالستسقاء.
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لى حل األكل ألنه من طعام البحر، وال يعيش إال فيه. ولم يأت ع حكمه:

 تحريمه دليل.

بن عدالن وعلماء عصره وغيرهم. وما  كذا أفتى به الشيخ شمس الدين

بن عبدالسالم من االفتاء بتحريم أكله لم يصح. فقد  نقل عن الشيخ عز الدين

نص الشافعي على أن حيوان البحر الذي ال يعيش إال فيه يؤكل لعموم اآلية، 

، ووراء ذلك «وُر َماُؤُه، الِحلُّ َمْيَتُتهُ ُهَو الطَّهُ »ولقوله صلى اهلل عليه وسلم: 

وجهان، وقيل قوالن أحدهما يحرم ألنه خص السمك بالحل، والثاين ما أكل 

شبهه يف الرب، كالبقر والشاء حالل. وما ال كخنزير الماء وكلبه حرام وعلى 

هذا ال يؤكل ما أشبه الحمار وإن كان يف الرب الحمار الوحشي حالاًل. قال يف 

التبيان: فيما يحل ويحرم من الحيوان للشيخ عمار الدين االقفهسي،  كتاب

بن عبدالسالم أنه كان يفتي بتحريم الدنيلس،  وقد نقل عن الشيخ عز الدين

قال: وهذا مما ال يرتاب فيه سليم الطبع. قلت: وقد ذكر أرسطاطاليس، يف 

يستحيل يف كتابه نعوت الحيوان، أن السرطان ال يخلق بتولد ونتاج، وإنما 

الصدف أي يتخلق فيه ثم يخرج، ومنه ما يتولد ثم ينشق عنه الصحف 

ويخرج، كما أن البعوض يتولد من أوساخ المياه ونتنها. فقد استفدنا من 

كالم أرسطاطاليس أن ما يف داخل الدنيلس وغيره، من األصداف يستحيل 

لقول سرطانات، وإذا كان الحيوان غير مأكول، فأصله كذلك إال على ا

الضعيف. وسمعت عن بعض الفقهاء أنه كان يفتي بحل الدنيلس، ويأخذه 
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من كالم األصحاب ما أكل مثله يف الرب، أكل مثله يف البحر. وقال الدنيلس له 

نظير يف الرب، وهو الفستق، وهذه غباوة منه ألن مراد األصحاب ما أكل يف الرب 

ذبحه أم ال؟ فيه وجهان:  من حيوان أكل مثله يف البحر. ثم هل يجب مع ذلك

وليس مرادهم تشبيه حيوان بحري بحيوان بري حتى يصح القياس. 

وبالجملة فهذا القائل، قد قاس الخبيث بالطيب، ويلزمه أن يقول بحل سائر 

المحار واألصداف ألن الدنيلس محار صغير، ثم يأخذ بعد ذلك يف الكرب، 

ا تكامل بقي محاًرا، فينبغي والدليل على ذلك أنه يوجد منه صغير وكبير فإذ

القطع بتحريم الدنيلس؛ ألنه من أنواع الصدف، والصدف مستخبث 

كالسلحفاة والحلزون. قال الجاحظ: والمالحون يأكلون البلبل، وهو ما يف 

جوف الصدفة، وهذا يدل على أنه غير مستطاب وإال لما عده من خواص 

لسرطان، وأهل الشام المالحين. وأهل مصر يعيبون أهل الشام بأكلهم ا

 يعيبون أهل مصر بأكلهم الدنيلس ولم أجد لهم مثاًل إال قول الشاعر:

ـةُ   َومَِن اْلَعَجاِئِب َواْلَعَجاِئـُب َجمَّ

 

  َأْن َيْلَهَج اأْلَْعَمى بَِعْيـِب اأْلَْعَمـشِ  

 
 هانتهى كالم األقفهسي، وهو مخالف لما ذكره المؤلف، واهلل أعلم. ا
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 السرطان

ــارُ َوا-997 ــُلُه الَمحَّ ــَرَطاُن َأْص  لسَّ

 

ــــارُ   ــــْبُهُه َفاْلَف ــــوُت ِش   َواْلَعنَْكُب

 
ـِه َوَبْيِعــِه ُعــْدَوانُ -993  فِــي َأْكلـِ

 

ــــانُ   ــــُه ُطْغَي ــــاٍم َأْكُل ــــى بَِش   ُيْقَل

 
ــي-999 ــِت َواأْلََوانِ ْي ُس لِلزَّ ــنَج   ُم

 

انـِــي    ُيوِجــُب َغْســـَل اْلَفــِم َواْلَبرَّ

 
 الشرح:

 صفه يف الكالم على الدنيلس.تقدم شيًئا من و

 (:7/93قال الدميري )

السرطان: بفتح السين والراء المهملتين وبالنون يف آخره، حيوان معروف 

ويسمى عقرب الماء، وكنيته أبوبحر وهو من خلق الماء ويعيش يف الرب أيًضا 

وهو جيد المشي سريع العدو، ذو فكين ومخالب وأَفار حداد، كثير األسنان 

هر من رآه رأى حيواًنا بال رأس وال ذنب، عيناه يف كتفيه وفمه يف صلب الظ

صدره وفكاه مشقوقان من الجانبين، وله ثماين أرجل، وهو يمشي على 

جانب واحد، ويستنشق الماء والهواء مًعا، ويسلخ جلده يف السنة ست مرات، 

لخ ويتخذ لجحره بابين: أحدهما شارع يف الماء، واآلخر إلى اليبس، فإذا س

جلده سد عليه ما يلي الماء خوًفا على نفسه من سباع السمك، وترك ما يلي 

اليبس مفتوًحا ليصل إليه الريح فتجف رطوبته ويشتد، فإذا اشتد فتح ما يلي 

 الماء وطلب معاشه.



 أنواع الفأر

 

681 

 
 ويف وصفه قال الشاعر:

  فِـــي َســـَرَطاِن اْلَبْحـــِر ُأْعُجوَبـــةُ 

 

ــــاِهَرُة لِْلَخْلــــِق اَل َتْخَفــــى  ََ  

 
ــــهُ مُ  ــــَيِة َلكِنَّ ــــَعُف الِمْش  ْسَتْض

 

ــــا  ــــِه َكفَّ ــــْن َجاَراتِ ــــُش مِ  َأْبَط

 
َِِر َعـــْن ُجْمَلـــةٍ  ــا  ُيْســـِفُر لِْلنَـّ

 

َرَها نِْصــــَفا  ــــى َمَشــــى َقــــدَّ   َمتَّ

 
ويقال: إن ببحر الصين سرطانات متى خرجت إلى الرب استحجرت، 

بتوالد وال واألطباء يتخذون منها كحاًل يجلو البياض، والسرطان ال يتخلق 

 نتاج، إنما يتخلق يف الصدف ثم يخرج منه ويتولد.

يحرم أكله الستخبائه كالصدف قال الرافعي: ولما فيه من  حكمه:

 هالضرر، ويف قول إنه يحل أكله، وهو مذهب مالك رحمة اهلل تعالى عليه. ا

ما ذهب إليه اإلمام مالك هو الحق اّلذي تؤيده األدلة والقاعدة  قلت:

ِذي َخَلَق َلُكْم َما فِي  هذا الباب وهي قول اهلل عز وجل: العامة يف ﴿ُهَو الَّ

 [.92]البقرة:اأْلَْرِض َجِميًعا﴾

وبقية األبيات ساقها للداللة على حرمة السرطان والصحيح خالف ما 

 ذهب إليه.

 العنكبوت:

 (:7/977قال الدميري )
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عنكب العنكبوت: دويبة تنسج يف الهواء، وجمعها عناكب، والذكر 

وكنيته أبوخيثمة وأبوقشعم، واألنثى أم قشعم ووزنه فعللوت وهي قصار 

األرجل كبار العيون للواحد ثمان أرجل وست عيون، فإذا أراد صيد الذباب 

لطأ باألرض، وسكن أطرافه، وجمع نفسه، ثم وثب على الذباب، فال 

 يخطئه. 

بوت، فجعل قال أفالطون: أحرص األشياء الذباب، وأقنع األشياء العنك

اهلل رز  أقنع األشياء يف أحرص األشياء، فسبحان اللطيف الخبيرـ وهذا 

النوع يسمى الذباب، ومنها نوع يضرب إلى الحمرة له زغب، وله يف رأسه 

أربع إبر ينهش هبا وهو ال ينسج بل يحفر بيته يف األرض، ويخرج يف الليل 

 كسائر الهوام. 

العنكبوت أعجب من الفروج الذي  ومنها الرتيالء، وقال الجاحظ: ولد

يخرج إلى الدنيا كاسًبا كاسًيا، ألن ولد العنكبوت، يقوى على النسج ساعة 

يولد، من غير تلقين وال تعليم، ويبيض ويحضن، وأول ما يولد عوًدا صغاًرا 

ثم يتغير ويصير عنكبوًتا، وتكمل صورته عند ثالثة أيام، وهو يطاول السفاد، 

ألنثى جذب بعض خيوط نسجها من الوسط، فإذا فعل ذلك فإذا أراد الذكر ا

فعلت األنثى مثله، فال يزاالن يتدانيان حتى يتشابكا فيصير بطن الذكر قبالة 

 بطن األنثى.
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وهذا النوع من العناكب حكيم، ومن حكمته أنه يمد السدى، ثم يعمل 

اللحمة
(1)

، ويبتدئ من الوسط ويهيد موضًعا لما يصيده من مكان آخر 

الخزانة، فإذا وقع شيء فيما نسجه وتحرك، عمد إليه وشبك عليه حتى ك

يضعفه، فإذا علم ضعفه، حمله وذهب به إلى خزانته، فإذا خر  الصيد من 

النسج شيًئا عاد إليه ورّمه، والذي ينسجه ال يخرجه من جوفه بل من خارج 

ل، جلده. وفمه مشقو  بالطول وهذا النوع ينسج بيته دائًما مثلث الشك

 هوتكون سعة بيته بحيث يغيب فيه شخصه. ا

ذكر الدميري أنه يحرم أكلها الستقذارها والصحيح أن االستقذار  حكمه:

 ال يحل وال يحرم.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السدى ما مّد من الخيوط واللحمة ما نسج بعرض بعكس السدى. (3)
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 الجراد وأنواعه

 َواْخَتَلُفوا َهِل اْلَجَراُد َبْحِري-997

 

ي  ــــر  ــــا َأْو َب ــــُرُه ُحــــوُت َلنَ   َينُْث

 
 فِي اأْلََصْح  َوَلْيَس مِْن ِجنِْس اللُُّحومِ -993

 

ــْح   ــَذا َوَض ــا َه ــٍم اَل ِرَب ــُه بَِلْح  بِْع

 
ـــدَُ ُب َجـــَرادُ -995  َوُجْخـــدَُ ُب َوُجنْ

 

ـــَتاذُ   ـــُه اأْلُْس ـــاِري َقاَل ـــَذا اْلَعَظ   َك

 
 َوْهَو َجـَراُد ُيْشـبُِه اْلَخنَـافِْس -996

 

  َســــَواُدُه َكِشــــْبِه َلْيــــٍل َدامِــــْس  

 
 َضـرُ َوَصاِحُب اْلُبْسَتاِن َنْوُع َأْخ -993

 

  َأْكَثــــــُرُه َقــــــَواِئُم ُمْخَتَصــــــرُ  

 
 َوَبْعُضُه َعِريُض َرْأٍس فِي اْلَهَوا-997

 

ــَوا    َلــُه َصــِريُر َلْحُمــُه نِْعــَم الش 

 
رْ -992  َوَبْعُضُه َعظِيُم َبْطٍن َلـْم َيطـِ

 

ــرْ   ُء ُحظِ
ْ
ــي ــِه َش ــي َأْنَواِع ــْيَس فِ  َوَل

 
 َوُيْؤَكـُل اْلَجـَراُد ِعنْـَد َمالِـْك -977

 

ْأِس َقــاَل َذلِــْك     بَِشــْرِط َقْطــِف الــرَّ

 
ـَمْك -973  َوَخاَلَف النُّْعَماُن فِي َطـافِي السَّ

 

ــْك   ــاَح َل ــْدَمٍة َأَب ــْت بَِص ــإِْن َيُم   َف

 
 الشرح:

 تضمنت هذه األبيات القول يف الجراد وأنواعه وبيان حله.

 (:9/933قال الدميري )

فيه سواء. يقال: هذا الجراد: معروف الواحدة جرادة الذكر واألنثى 

جرادة ذكر وهذه جرادة أنثى كنملة وحمامة. قال أهل اللغة: وهو مشتق من 

ا. يقال ثوب جرد أي  الجرد. قال: واالشتقا  يف أسماء األجناس قليل جدًّ
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أملس. وثوب جرد إذا ذهب زئيره. وهو بري وبحري. والكالم اآلن يف 

أي: يف  األَْجَداِث َكَأنَُّهْم َجَراُد ُمنَتِشُر ﴾ ﴿ َيْخُرُجوَن مِنَ الربي. قال اهلل تعالى: 

كل مكان. وقيل: وجه التشبيه أهنم حيارى فزعون ال يهتدون وال جهة ألحد 

منهم يقصدها. والجراد ال جهة له فيكون أبًدا بعضه على بعض. وقد شبههم 

يف آية أخرى بالفراش المبثوث. وفيهم من كل هذا شبه، وقيل: إهنم أواًل 

فراش حين يموج بعضهم يف بعض ثم كالجراد إذا توجهوا نحو المحشر كال

 والداعي. والجرادة تكنى بأم عوف قال أبوعطاء السندي:

 َوَمـــا َصـــْفَراُء ُتْكنَـــى َأمَّ َعـــْوٍف 

 

ـــــنَْجاَلنِ   ـــــا َم ـــــَأنَّ ُرَجْيَلَتْيَه   َك

 
والجراد أصناف مختلفة: فبعضه كبير الجثة، وبعضه صغيرها، وبعضه 

 عضه أصفر وبعضه أبيض...أحمر وب

وقال: والجراد إذا خرج من بيضه يقال له الدبى، فإذا طلعت أجنحته 

وكربت فهو الغوغاء الواحدة غوغاة وذلك حين يموج بعضه يف بعض، فإذا 

بدت فيه األلوان واصفرت الذكور واسودت اإلناث سمي جرادا حينئذ وهو 

ة والصخور الصلبة التي ال إذا أراد أن يبيض، التمس لبيضه المواضع الصلد

تعمل فيها المعاول، فيضرهبا بذنبه فتفرج له فيلقي بيضه يف ذلك الصدع، 

فيكون له كاألفحوص ويكون حاضنا له ومربيا. وللجرادة ست أرجل: يدان 
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يف صدرها، وقائمتان يف وسطها، ورجالن يف مؤخرها، وطرفا رجليها 

 منشاران.

ه فيجتمع كالعسكر إذا َعن أوله تتابع وهو من الحيوان الذي ينقاد لرئيس

جميعه َاعنا وإذا نزل أوله نزل جميعه. ولعابه سم ناقع للنبات، ال يقع على 

 شيء إال أهلكه...

وقال: ويف الجراد خلقة عشرة من جبابرة الحيوان مع ضعفه وجه فرس 

وعينا فيل وعنق ثور وقرنا أيل وصدر أسد وبطن عقرب وجناحا نسر وفخذا 

 جال نعامة وذنب حية...جمل ور

وقد أحسن القاضي محيي الدين الشهرزوري يف وصف الجراد بذلك يف 

 قوله:

ــةٍ  ــاَقا َنَعاَم ــٍر َوَس ــَذا َبْك ــا َفِخ  َلَه

 

ــْيَغمِ   ــِؤ َض ــٍر َوُجْؤُج ــا َنْس   َوَقاِدَمَت

 
 َحَبْتَها َأَفاِعي اأْلَْرِض َبْطنًا َوَأْنَعَمـْت 

 

ْأِس َواْلَفـمِ َعَلْيَها ِجَياُد اْلَخْيِل بِـال    رَّ

 
وليس ىف الحيوان أكثر افساًدا لما يقتاته اإلنسان من الجراد. قال 

األصمعي: أتيت البادية، فإذا أعرابي زرع بًرا له، فلما قام على سوقه وجاد 

سنبله أتاه رْجل جراد فجعل الرجل ينظر إليه وال يدري كيف الحيلة فيه فأنشأ 

 يقول:

 َزْرِعي َفُقْلـُت َلـهُ َمرَّ اْلَجَراُد َعَلى 

 

  اَل َتـــْأُكَلنَّ َواَل ُتْشـــَغْل بِإِْفَســـادِ  
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 َفَقاَم مِـنُْهْم َخطِيـُب َفـْوَ  ُسـنُْبَلةٍ 

 

  إِنَّــا َعَلــى َســَفٍر اَل ُبــدَّ مِــْن َزادِ  

 
وقيل ألعرابي: ألك زرع؟ فقال: نعم. ولكن أتانا ِرْجُل جراد، بمثل 

 هاألكول بالضعيف المأكول. امناجل الحصاد فسبحان من يهلك القوي 

 حكمه:

 (:9/935قال الدميري )

بن أبي أوىف: غزونا مع  أجمع المسلمون على إباحة أكله وقد قال عبداهلل

رسول اهلل سبع غزوات نأكل الجراد. رواه أبوداود والبخاري
(1)

والحافظ  

 أبونعيم. وفيه ويأكله رسول اهلل معنا.

اج النبي يتهادين الجراد يف وروى ابن ماجه عن أنس قال: كن أزو

األطبا . ويف الموطأ من حديث ابن عمر سئل عن الجراد فقال: وددت أن 

 عندي قفة آكل منها...

وقالت األئمة األربعة: يحل أكله سواء مات حتف أنفه، أو بذكاة أو 

باصطياد مجوسي أو مسلم قطع منه شيء أم ال. وعن أحمد أنه إذا قتله الربد 

ص مذهب مالك أنه إن قطع رأسه حل، وإال فال. والدليل لم يؤكل، وملخ

ُأِحلَّْت َلنَا َمْيَتَتاِن َوَدَماِن: اْلَكبُِد »على عموم حله، قوله صلى اهلل عليه وسلم: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3259(،ومسلم )5325رواه البخاري ) (3)
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َمُك َوالَجَرادُ  رواه اإلمام الشافعي واإلمام أحمد  ،«َوالطَُّحاُل َوالسَّ

بن أسلم عن أبيه عن  بن زيد والدارقطني والبيهقي من حديث عبدالرحمن

 ابن عمر رضي اهلل تعالى عنهما مرفوًعا. 

قال البيهقي، وروي عن ابن عمر موقوًفا وهو األصح واختلف أصحابنا 

وغيرهم يف الجراد هل هو صيد بري أو بحري فقيل: بحري لما روى ابن 

ماجه عن أنس رضي اهلل تعالى عنه أن النبي صلى اهلل عليه وسلم دعا على 

اللُهمَّ َأْهِلْك ِكَباَرُه، َوَأْفِسْد ِصَغاَرُه، َواْقَطْع َدابَِرُه، َوُخْذ بَِأْفَواِهِه »فقال: الجراد 

َعاءِ  ، فقال رجل: يا رسول اهلل كيف تدعو «َعْن َمَعاِيِشنَا َوَأْرَزاِقنَا إِنََّك َسِميُع الدُّ

إِنَّ »م: على جند من أجناد اهلل تعالى بقطع دابره؟ فقال صلى اهلل عليه وسل

«الَجَراَد َنْثَرُة الُحوِت مَِن الَبْحرِ 
(1)

. أي عطسته والمراد أن الجراد من صيد 

البحر يحل للمحرم أن يصيده، وفيه عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول اهلل 

يف حج أو عمرة فاستقبلنا رجل جراد، فجعلنا نضرهبن بنعالنا وأسواطنا. فقال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن أبى  بن عبداهلل بن عبدالرحمن بن إبراهيم وسى( ويف سنده م7993أخرجه ابن ماجه ) (3)

 التقريب بن إبراهيم: قال الحافظ يف بن محمد ربيعة القرشى المخزومى، و قيل موسى

 منكر الحديث. إيًضا التقريب ، وإن كان األخر فقد قال يفيعني إن توبع وإال فلّينمقبول، 
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«ُه َفإِنَُّه َصْيُد الَبْحرِ ُكُلو»صلى اهلل عليه وسلم: 
(1)

. والصحيح أنه بري ألن 

المحرم يجب عليه فيه الجزاء إذا أتلفه عندنا وبه قال عمر وعثمان وابن عمر 

وابن عباس وعطاء. قال العبدري: وهو قول أهل العلم كافة إال أبا سعيد 

الخدري فإنه قال: ال جزاء فيه وحكاه ابن المنذر عن كعب األحبار، 

بن الزبير فإهنم قالوا: هو من صيد البحر ال جزاء فيه. واحتج لهم  وةوعر

بحديث أبي المهزم عن أبي هريرة رضي اهلل تعالى عنه قال: أصبنا رجاًل من 

جراد فكان الرجل منا يضربه بسوطه، وهو محرم، فقيل: إن هذا ال يصلح. 

 «َو مِْن َصْيِد اْلَبْحرِ إِنََّما هُ »فذكر ذلك لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال: 

رواه أبوداود والرتمذي وغيرهما، واتفقوا على ضعفه لضعف أبي المهزم 

 وهو بضم الميم وكسر الزاي وفتح الهاء بينهما. 

واحتج الجمهور بما رواه اإلمام الشافعي بإسناده الصحيح أو الحسن، 

اهلل تعالى بن جبل رضي  بن أبي عمار، أنه قال: أقبلت مع معاذ عن عبداهلل

عنه وكعب األحبار يف أناس محرمين من بيت المقدس بعمرة، حتى إذا كنا 

ببعض الطريق، وكعب على نار يصطلي، فمرت به رجل من جراد، فأخذ 

جرادتين فقتلهما، وكان قد نسي إحرامه ثم ذكر إحرامه، فألقاهما. فلما قدمنا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رفه إال من حديث أبي المهزم عن (، وقال: هذا حديث غريب ال نع757أخرجه الرتمذى ) (3)

بن سفيان، وقد تكلم فيه شعبة. وأخرجه ابن ماجه  أبي هريرة وأبي المهزم اسمه يزيد

(7999). 
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الجرادتين المدينة دخل القوم على عمر ودخلت معهم فقص كعب قصة 

على عمر، فقال: ما جعلت على نفسك يا كعب؟ فقال: درهمين فقال: بخ بخ 

درهمان خير من مائة جرادة اجعل ما جعلت على نفسك. وبإسناد الشافعي 

بن محمد قال: كنت جالًسا عند ابن عباس  والبيهقي الصحيح عن القاسم

قبضة من طعام  فسأله رجل عن جرادة قتلها، وهو محرم فقال ابن عباس: فيها

ولتأخذن بقبضة جرادات. قال اإلمام الشافعي رحمه اهلل: أشار بذلك إلى أن 

فيها القيمة فالجراد وبيضه مضمونان بالقيمة على المحرم، ويف الحرم فلو 

وطئه عامًدا أو جاهاًل ضمن، ولو َعمَّ الجراد المسالك ولم يجد بًدا من وطئه 

 فاألَهر أنه ال ضمان. 

مان قطًعا. ويجوز السلم يف الجراد والسمك حًيا وميًتا عند وقيل: ال ض

عموم وجودهما. ويوصف كل جنس بما يليق به وحكى الرافعي يف باب 

الربا ثالثة أوجه: أحدها: أنه ليس من جنس اللحوم، قال يف الروضة وهو 

األصح. والثاين أنه من اللحوم الربيات. والثالث أنه من اللحوم البحريات. 

أثر الخالف ىف جواز بيعه بلحم بحري أو بري وفيما لو حلف ال يأكل  ويظهر

بن طاهر قوال غريًبا أنه من صيد البحر ألنه يتولد من  لحًما. وحكى الموفق

 هروث السمك وهو شاذ. ا

 تقدم القول بعدم دخول الربا يف اللحوم. قلت:
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 (:7/373) المصنف قال ابن أبي شيبة يف

 ِفي َأْكِل اْلَجَرادِ 

َثَنا اْبُن ُعَيْيَنَة، َعْن َأبِي َيْعُفوَر، َعِن اْبِن َأبِي َأْوَفى َقاَل: َغَزْوُت  - 93563 َحدَّ

 َسْبَع َغَزَواٍت َنْأُكُل اْلَجَراَد. ِ َمَع َرُسوِل اهلل

َثَنا اْبُن ُعَيْينََة، َعْن َشبِيٍب، َعْن ُجنُْدٍب َرُجُل مِنُْهْم: َسَأَل اْبَن  - 93569 َحدَّ

 اٍس َعْن َأْكِل اْلَجَراِد، َفَقاَل: اَل َبْأَس بِِه.َعبَّ 

َثنَا َأُبوُأَساَمَة، َعْن ُعَبْيِد اهلل - 93567 ، َعْن َنافٍِع، َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: ُذِكَر  ِ َحدَّ

َبَذِة، َفَقاَل: َلَوِدْدُت َأنَّ ِعنَْدَنا مِنُْه َقْفَعًة َأْو َقْفَعَتيْ   ِن.لُِعَمَر َجَراُد بِالرَّ

َثنَا َحْفُص، َعِن اْلَحَسنِ  - 93563 ، َقاَل: َسِمْعُت إِْبَراِهيَم  ِ ْبِن ُعَبْيِد اهلل َحدَّ

َهاُت الُمْؤمِنِيَن َيَتَهاَدْيَن اْلَجَراَد.  َقاَل: ُكنَّ ُأمَّ

َثنَا َعْبَدُة، َعْن ُعْثَمانَ  - 93565 اَن ْبِن َسْعٍد: َأنَُّه كَ  ْبِن َحِكيٍم، َعِن اْلَحَسنِ  َحدَّ

 اْلَجَراَد َفَيْأُكُلُه.
ٍّ
 َيْبِغي لَِعلِي

ِحيِم، َوَيِزيدُ  - 93566 َثنَا َعْبُدالرَّ ْبِن َأبِي ِهنٍْد، َقاَل:  ْبُن َهاُروَن، َعْن َداُودَ  َحدَّ

، ْبُن اأْلَْسَودِ  ْبَن الُمَسي ِب َعِن اْلَجَراِد، َفَقاَل: َأَكَلُه ُعَمُر، َواْلِمْقَدادُ  َسَأْلُت َسِعيدَ 

ْبُن ُعَمَر، َقاَل: َوَقاَل ُعَمُر: َوِدْدُت َأنَّ ِعنِْدي َقْفَعًة، َأْو   ِ َوُصَهْيُب، َوَعْبُداهلل

 َقْفَعَتْيِن.
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َثَنا ُحَسْينُ  - 93563 ، َعْن َحبِيِب  َحدَّ
 
ْيَبانِي ، َعْن َزاِئَدَة، َعِن الشَّ

ٍّ
ْبِن  ْبُن َعلِي

.َأبِي َثابٍِت، َعْن َأبِي َواِئٍل، َعْن عُ 
 
ْيَبانِي  َمَر، بِنَْحِو َحِديِث َزاِئَدَة، َعِن الشَّ

َثنَا ُعَبْيُد اهلل - 93567 ، َواْلَفْضُل، َعْن إِْسَراِئيَل، َعْن ِسَماٍك، َعْن ِعْكِرَمَة، ِ َحدَّ

 َعِن اْبِن َعبَّاٍس: َأنَّ ُعَمَر َكاَن َيْأُكُل اْلَجَراَد.

َثَنا َزَكِريَّا، َعِن الشَّ  - 93562 ، َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل: َقاَل: َرَأْيُت ُعَمَر َحدَّ
 
ْعبِي

َيَتَحلَُّب ُفوُه، َقاَل: ُقْلُت: َيا َأمِيَر الُمْؤمِنِيَن، َما َشْأُنَك؟ َقاَل: َأْشَتِهي َجَراًدا 

يًّا.
 َمْقلِ

َثنَا َأُبوُأَساَمَة، َعْن ُمَثنَّى - 93537 ِمْعُت ْبِن َسِعيٍد َأبِي ِغَفاٍر، َقاَل: َس  َحدَّ

 مِْن َقْصَعٍة مِْن َثِريٍد. َجابِرَ 
َّ
ْن َجَراٍد، َأَحبُّ إَِلي

 ْبَن َزْيٍد َيُقوُل: َلَقْصَعُة مِ

َثَنا َحاتِمُ  - 93533 ْبُن إِْسَماِعيَل، َعْن َجْعَفٍر َقاَل: َرَأْيُت َأبِي َيْأُكُل  َحدَّ

 اْلَجَراَد.

دُ  - 93539 َثنَا ُمَحمَّ دِ ا ِ ْبُن َعْبِداهلل َحدَّ ، َعْن ُمَحمَّ ،  أْلََسِديُّ
 
ب ي ْبِن َخالٍِد الضَّ

ْبَن ُجَبْيٍر َعِن اْلَجَراِد، َفَقاَل: ُكْلُه  ْبِن اْلَعْجاَلِن َقاَل: َسَأْلُت َسِعيدَ  َعِن اأْلَْخَضرِ 

يًّا بَِزْيٍت. ا
 هَمْقلِ

تحت تبويب البخاري )باب أكل الجراد(  فتح الباري قال الحافظ يف

(5325:) 
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اِء َمْعُروُف َواْلَواِحَدُة )َقوْ  ُلُه َباُب َأْكِل اْلَجَراِد( بَِفْتِح اْلِجيِم َوَتْخِفيِف الرَّ

َنَُّه اَل َينِْزُل 
ِ
َكُر َواأْلُْنَثى َسَواُء َكاْلَحَماَمِة َوُيَقاُل إِنَُّه ُمْشَتِق مَِن اْلَجْرِد أل َجَراَدُة َوالذَّ

َدُه َوِخْلقَ  ٍء إِالَّ َجرَّ ْ
ُة اْلَجَراِد َعِجيَبُة فِيَها َعَشَرُة مَِن اْلَحَيَواَناِت َذَكَر َعَلى َشي

ْهُرُزوِري  فِي َقْولِِه َلَها َفِخَذا َبْكٍر َوَساَقا َنَعاَمٍة َوَقاِدَمَتا َنْسٍر  َبْعضَها بن الشَّ

َمِل َبْطنًا َوَأْنَعَمْت َعَلْيَها ِجيَ  ْأِس َوُجْؤُجُؤ َضْيَغٍم َحَبْتَها َأَفاِعي الرَّ اُد اْلَخْيِل بِالرَّ

ِل َوَذَنُب اْلَحيَِّة َوُهَو ِصنَْفاِن  َواْلَفِم ِقيَل َوَفاَتُه َعْيُن اْلِفيِل َوُعنُُق الثَّْوِر َوَقْرُن اأْلَي 

ْخِر، َفَيْتُرُكُه َحتَّى َيْيَبَس َوَينَْتِشَر َفاَل َيُمرُّ بَِزْرٍع اال اُب َوَيبِيُض فِي الصَّ  َطيَّاُر َوَوثَّ

اجتاحه َوقيل َواْخُتلَِف فِي َأْصلِِه َفِقيَل إِنَُّه َنْثَرُة ُحوٍت َفلَِذلَِك َكاَن َأْكُلُه بَِغْيِر 

بن َماَجْه َعْن َأَنٍس َرَفَعُه إِنَّ اْلَجَراَد  َذَكاٍة َوَهَذا َوَرَد فِي َحِديث َضِعيف أخرجه

ي َحجٍّ َأْو   ِ ْيَرَة َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل اهللَنْثَرُة ُحوٍت مَِن اْلَبْحِر َومِْن َحِديِث َأَبى ُهرَ 
فِ

َعْمَرٍة َفاْسَتْقَبَلنَا ِرْجُل مِْن َجَراٍد َفَجَعْلنَا َنْضِرُب بِنَِعالَِنا َوَأْسَواطَِنا َفَقاَل ُكُلوُه َفإِنَُّه 

َضِعيُف َوَلْو َصحَّ  مِْن َصْيِد اْلَبْحِر َأْخَرَجُه َأُبوَداُود َوالت ْرمِِذّي وبن َماَجْه َوَسنَُدهُ 

ُة لَِمْن َقاَل اَل َجَزاَء فِيِه إَِذا َقَتَلُه الُمْحِرُم َوُجْمُهوُر اْلُعَلَماِء َعَلى  يِه ُحجَّ
َلَكاَن فِ

يِه َغْيُر َأبِي َسِعيٍد اْلُخْدِري  َوُعْرَوةَ  ِخاَلفِِه َقاَل 
ْبِن  بن الُمنِْذِر َلْم َيُقْل اَل َجَزاَء فِ

َبْيِر وَ  ِي َوَقْد الزُّ َف َعْن َكْعِب اأْلَْحَباِر َوإَِذا َثَبَت فِيِه اْلَجَزاُء َدلَّ َعَلى َأنَُّه َبر 
اْخُتلِ

ِه بَِغْيِر َتْذِكَيٍة إِالَّ َأنَّ الَمْشُهوَر ِعنَْد الَمالِِكيَِّة 
َأْجَمَع اْلُعَلَماُء َعَلى َجَواِز َأْكلِ

ِصَفتَِها َفِقيَل بَِقْطِع َرْأِسِه َوِقيَل إِْن َوَقَع فِي قدر َأو  اْشتَِراُط َتْذِكَيتِِه َواْخَتَلُفوا فِي

ُف مِنُْهُم اْلُجْمُهوَر فِي َأنَُّه اَل  َنار حل َوَقاَل  بن َوْهٍب َأْخُذُه َذَكاُتُه َوَواَفَق ُمَطر 
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َمُك َواْلَجَراُد  بن ُعَمَر ُأِحلَّْت َلَنا َمْيَتَتاِن َوَدَمانِ  ُيْفَتَقُر إَِلى َذَكاتِِه لَِحِديِث  السَّ

ُّ َمْرُفوًعا َوَقاَل إِنَّ الَمْوُقوَف َأَصحُّ 
اَرُقْطنِي َواْلَكبُِد َوالط َحاُل َأْخَرَجُه َأْحَمُد َوالدَّ

ْفِع. ا ُّ َأْيًضا الَمْوُقوَف إِالَّ َأنَُّه َقاَل إِنَّ َلُه ُحْكَم الرَّ
َح اْلَبْيَهِقي  هَوَرجَّ

 قال:

َد اْلَغْزِو ُدوَن  َقْوُلُه: )َوُكنَّا َنْأُكُل َمَعُه اْلَجَراَد( َيْحَتِمُل َأْن ُيِريَد بِالَمِعيَِّة ُمَجرَّ

َما َتبَِعُه مِْن َأْكِل اْلَجَراِد َوَيْحَتِمُل َأْن ُيِريَد َمَع َأْكلِِه َوَيُدلُّ َعَلى الثَّانِي َأنَُّه َوَقَع فِي 

ْيَمِري  مَِن ِرَواَيِة َأبِي نعيم فِي الط ب  َوَيْأكُ  ُل َمَعَنا َوَهَذا إِْن َصحَّ َيُردُّ َعَلى الصَّ

ْيَمِري   بَّ ُثمَّ َوَقْفُت َعَلى ُمْسَتنَِد الصَّ ي َزْعِمِه َأنَُّه َعاَفُه َكَما َعاَف الضَّ
ِعيَِّة فِ

افِ الشَّ

َفَقاَل اَل آُكُلُه َواَل  َوُهَو َما َأْخَرَجُه َأُبوَداُوَد مِْن َحِديِث َسلَماَن ُسِئَل َعِن اْلَجَرادِ 

ْبِن َعِديٍّ فِي َتْرَجَمِة َثابِِت 
ِ
َواُب ُمْرَسُل َوال ُمُه َوالصَّ ْبِن ُزَهْير َعن َنافِع  ُأَحر 

ُمُه َوُسِئَل َعِن اْلَجَراِد  َعن ب  َفَقاَل اَل آُكُلُه َواَل ُأَحر  بن ُعَمَر َأنَُّه ُسِئَل َعِن الضَّ

 َلْيَس بِثَِقٍة َوَنَقَل َفَقاَل مِْثَل َذلَِك وَ 
ُّ
َنَّ َثابًِتا َقاَل فِيِه النََّساِئي

ِ
َهَذا َلْيَس َثابًِتا أل

ْجَماَع َعَلى ِحل  أكل اْلَجَراد َلِكن فصل  فِي َشْرِح  النََّوِويُّ اإْلِ
 
بن اْلَعَربِي

ِذي  َبْيَن َجَراِد اْلِحَجاِز َوَجَراِد اأْلَْنَدُلِس َفَقاَل فِي 
َجَراِد اأْلَْنَدُلِس اَل ُيْؤَكُل الت ْرمِ

ُه ُدوَن  يَُّة َتُخصُّ يِه ُسم 
َنَُّه َضَرُر َمْحُض َوَهَذا إِْن َثَبَت َأنَُّه َيُضرُّ َأْكُلُه بَِأْن َيُكوَن فِ

ِ
أل

ْن َجَراِد اْلباَِلِد َتَعيََّن اْستِْثَناُؤُه َواهلُل َأْعَلُم. ا
 هَغْيِرِه مِ

 هل تشترط تذكية الجراد؟
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 (:3/595) التبيان ل العمراين يفقا

وأما الجراد فُيحل من غير ذكاة سواء مات بسبب منه أو بغير سبب منه، 

وبه قال أبوحنيفة، وقال مالك واألوزاعي ال يحل إال إذا مات بسبب منه وهي 

احدى الروايتين عن أحمد، واعترب مالك يف ذكاهتا قطف رأسها، دليلنا قوله 

َمُك َوالَجَرادُ »صلى اهلل عليه وسلم:  ، ولم يفر ، وألن «ُأِحلَّْت َلَنا َمْيَتَتاِن: السَّ

كل حيوان حل أكله إذا مات بسبب منه حل أكله وإن كان بغير سبب منه 

 هكالسمك. ا

 بيع الجراد باللحم:

تقدمت المسألة وأن بيع اللحم باللحم يجوز، وأنه ليس من األصناف 

با النسيئة فيه، ومن هذه بيع الجراد الربوية، فال يدخله ربا الفضل وال ر

 باللحم أو العكس ال ربا يف ذلك.

 (:372) التبيان قال يف

 وحكى الرفاعي يف باب الربا ثالثة أوجه يف الجراد:

 أحدها: أنه ليس من جنس اللحوم.

 : وهو األصح. الروضة قال يف

 الثاين: أنه من لحوم الربيات.
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 الثالث: من لحوم البحريات...

تظهر فائدة الخالف يف جواز بيعه بلحم الرب أو البحر مفاضلًة، قال: و

 هوفيما لو حلف قال: ال آكل لحًما. ا

 الجخدب:

 نوع من الجنادب.

 (:9/972قال الدميري )

ب: بضم الجيم وبالخاء المعجمة وفتح الدال المهملة وجمعه  الُجُخذَّ

هو جخادب. ضرب من الجنادب وهو األخضر الطويل الرجلين وقيل: 

 هدويبة نحو من العظاءة ويقال له أبوجخادب. ا

 الجندب:

 (:9/969قال الدميري )

الجندب: ضرب من الجراد، وقيل: ذكر الجراد مثلث الدال. والجمع 

جنادب. قال سيبويه: نونه زائدة. وقال الجاحظ: إنه يحفر بذراعيه ويغوص 

أيًضا. ويف  يف الطين ويف األرض إذا اشتد الحر وربما يطير يف شدة الحر

إِنَّ َمَثَل َما َبَعَثنِي اهلُل َتَعاَلى بِِه َكَمَثِل َرُجٍل َأْوَقَد َناًرا َفَجَعَل الَجنَاِدُب »الحديث: 

بن سعيد، عن  الحديث. رواه مسلم والرتمذي كالهما عن قتيبة ،«َيَقْعَن فِيَها
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ي اهلل المغيرة ابن عبدالرحمن عن أبي الزناد عن االعراج عن أبي هريرة رض

تعالى عنه، عن النبي صلى اهلل عليه وسلم. ويف حديث ابن مسعود: كان 

يصلي الظهر والجنادب ينفرن من الرمضاء أي تثب من شدة حرارة األرض. 

 ها

 العظاري:

 (:372) التبيان قال يف

ومنه العطارري بفتح العين المهملة وبالطاء وبالراء يف آخره ياء، نوع من 

لسواد، وله شبه بالخنافس، وحكى أبوعاصم العبادي الجراد، يضرب إلى ا

عن األستاذ أبي طاهر الزيادي رحمهما اهلل يف العطاري أنه قال: كنا نراه 

حراًما، ونفتي بتحريمه حتى ورد علينا األستاذ أبوالحسن الماسرجسي فقال: 

إنه حالل فبعثنا منه جراًبا إلى البادية وسألنا عنها العرب فقالوا: هذا هو 

 هالجراد المبارك، فرجعوا إلى قول العرب. ا

 العظاري ذكور الجراد، فلعله هو، واهلل أعلم. القاموس قال يف تنبيه:

قال المحقق سئل مالك عن الجراد إذا  قوله: )ويؤكل الجراد عند مالك(:

 أن 
ّ
طرح يف النار وهو حي، قال: ما أرى بذلك بأًسا، تلك ذكاته، وأحب إلي

أال يكون به بأس وإن لم يقطع رأسه ألن الجراد يطير،  يقطع رأسه، وأرجو
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من البيان  هوهو يكرب ويصغر فإن قطف رأسه حيًّا وإن لم ينزع رُءوسها. ا

 (.7/775) والتحصيل
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 القول يف ميتة السمك

َوَخاَلَف النُّْعَماُن فِـي َطـافِي -979

ــــــــــــــــــــــــــــــَمْك   السَّ

 

ــْك   ــاَح َل ــْدَمٍة َأَب ــْت بَِص ــإِْن َيُم   َف

 
 الشرح:

 (:3/923) مغني المحتاج قال يف

السمك منه حالل كيف مات: حتف أنفه أو بسبب َاهر كصدمة حجر أو 

﴿ ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد ضربة صياد أو انحسار ماء راسبا كان أو طافًيا لقوله تعالى: 

أي مصيده ومطعومه وقال جمهور الصحابة طعامه ما  اْلَبْحِر َوَطَعاُمُه َمَتاًعا ﴾

جه الماء وإلى هذا يشير قوله هو الطهور ماؤه الحل ميتته طفا على و

والصحيح يف حديث العنرب أهنم وجدوه بشاطىء البحر ميتا فأكلوا منه وقدموا 

منه إلى النبي فأكل منه نعم إن انتفخ الطايف بحيث يخشى منه السقم يحرم 

 للضرورة قاله الجويني و الشاشي.

 (:3/736) اإلشراف وقال القاضي عبدالوهاب يف

يجوز أكله وإن مات حتف أنفه، خالًفا ألبي حنيفة يف قوله: ال بد من 

سبب يموت به للظاهر والخرب واعتباًرا بموته بسبب بعلة أنه من صيد البحر. 

 ها
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وقد تقدم حديث جابر يف قصة أبي عبيدة مع أصحابه يف شأن الحوت 

 بن حزم منالذي وجدوه على ساحل البحر ميًتا، وذكرنا هنالك قول ا

 . المحلى

 القول يف حية البحر

ــهِ -977 ــيُش فِي ــِر َتِع ــُة اْلَبْح  َوَحيَّ

 

ــــــهِ   ــــــُة َفِعي ــــــُلَها َماِئيَّ   َوَأْص

 
 َحَراُم اَل ِخـاَلَف فِيَهـا-973

َ
 َوْهي

 

ــا  ــُموُم فِيَه ــِر السُّ ــي اْلَبْح
ــيُش فِ   َتِع

 
 الشرح:

 وز أكلها.تقدم الكالم على الحيات وأهنا حرام ويف قول لمالك أنه يج

وأما الحية البحرية فهي حالل على ما تقدم من القاعدة العامة يف  حكمها:

هذا الباب واختار هذا القول الدميري رحمه وهو اختيار ابن حزم على ما 

 تقدم. ونقله لإلجماع هنا غير معترب؛ لتقدم الكالم يف حيوان البحر.



 أنواع الفأر

 

711 

 
 الجريث

يـــُث -975  َوَأْكَثـــُر َوُيْؤَكـــُل اْلِجر 

 

  َوِقيــــَل اَل إِْذ ِشــــْبُهُه َخبِيــــُث  

 
 َوْهَو َعَلى ُصوَرِة َشْكِل اْلَحيَّـةِ -976

 

ـــِة   يَّ ـــيُش بِاْلُكل  ـــر  اَل َيِع ـــي اْلَب
 فِ

 
َمْك -973 ٍء فِي السَّ ْ

 َوَأنَُّه َأْدَسُم َشي

 

 فِي َمنِْعِه َوْجُه ُحكِي َقْد ُقْلـَت َلـْك  

 
 الشرح:

 (:9/957قال الدميري )

سر الجيم بالراء المهملة والثاء المثلثة، وهو هذا السمك الجريث: بك

الذي يشبه الثعبان. وجمعه جراثي. ويقال له أيًضا الجريء بالكسر والتشديد 

وهو نوع من السمك يشبه الحية ويسمى بالفارسية مارماهي وقد تقدم يف باب 

 الهمزة أنه األنكليس. قال الجاحظ: إنه يأكل الجرذان وهو حية الماء.

﴿ ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر الحل قال البغوي عند قوله تعالى:  حكمه:

، إن الجريث حالل باالتفا ، وهو قول أبي بكر وعمر وابن عباس َوَطَعاُمُه ﴾

بن ثابت وأبى هريرة رضي اهلل تعالى عنهم وبه قال شريح والحسن  وزيد

هذه الثعابين  وعطاء، وهو مذهب مالك وَاهر مذهب الشافعي. والمراد

التي ال تعيش إال يف الماء. وأما الحيات التي تعيش يف الرب والبحر، فتلك من 

ذوات السموم، وأكلها حرام. وسئل ابن عباس عن الجري فقال: هو شيء 

 هحرمته اليهود ونحن ال نحرمه. ا
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 (، وابن أبي شيبة يف7332أثر ابن عباس أخرجه عبدالرزا  ) أقول:

بن عباس سئل عن  ن عبدالكريم الجزري عن عكرمة عن( ع93576) المصنف

الجريث فقال ال بأس به إنما هو شيء كرهته اليهود، وعبدالكريم الجزري 

 ضعيف.

بن  ( عن محمد93763) مصنف ابن أبي شيبة ومن األثار يف الباب ما يف

الحنفية أنه كان إذا سئل عن الجريث والطحال وأشياء مما يكره تال هذه 

ًما ﴾﴿ اآلية:  َّ ُمَحرَّ
 إَِلي

َ
( عن 93762، وأخرج)ُقْل ال َأِجُد فِي َما ُأوِحي

بن أبي طالب قال كان ال يأكل  بن إسحا  عن أبي جعفر عن علي محمد

بن إسحا   ( مطوال عن محمد7333الجريث والطحال، وأخرجه عبدالرزا )

بن علي بلغه أن عليا كان ال يأكل لحم  بن محمد قال قلت ألبي جعفر

جريث وال يدخل بيتا فيه صورة وال يأكل الطحال قال أما الطحال فإن ال

رسول اهلل قذره ولم يأكله وقال إنما هو مجمع الدم فكان علي ال يأكله وأما 

بيت فيه صورة فإن النبي كان ال يدخل بيتا فيه صورة وأما الجريث فإنه حوت 

 بن أبي شيبةمصنف ا ال يأكله أهل الكتاب، وهذا كما ترى بالغا بل يف

( عن إبراهيم قال ال بأس بالجرى إنما هذا شيء يروونه عن علي يف 93573)

( 93525( عن إبراهيم قال ال بأس بالجريث. ورقم)93523وأخرج ) الصحف

مصنف ابن أبي  عن هشام عن الحسن أنه كان ال يرى بأكل الجريث بأسا، ويف

جبك فكله، ( عن عبداألعلى قال هو من السمك إن أع93577) شيبة
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بن أبي رباح عن الجرى  ( عن أبي سلمة الصائغ قال سألت عطاء93527وفيه)

 قال كل ريب سمين منه.

( عن سفيان يقول: كل من أكل الجري ومسح 3733) مسند ابن الجعد ويف

 على الخفين وسلم منه أصحاب محمد فهو بريء من األهواء

( عن رجل سماه 3375) اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ويف

بن ياسر على بغلة رسول الّله البيضاء وهو يقول: أين  قال: رأيت عمار

اللحامون؟ فقالوا: هؤالء. فقال: إين رسول رسول اهلل أن ال تأكلوا الحشا. 

قال النضر: يعني الطحال. ثم قال: أين السماكون؟ قالوا: هؤالء. فسار حتى 

هلل أن ال تأكلوا من الصلور وال وقف عليهم، فقال: إين رسول رسول ا

األنقليس. قال النضر: أحدهما: الجرى، واآلخر مرماهي. وهذا ضعيف فيه 

 رجل مبهم.

 (:3/63وقال الدميري )

اإلنكليس: بفتح الهمزة والالم وكسرهما معا سمك شبيه بالحيات، 

رديء الغذاء وهو الذي يسمى الجري، ويسمى المارمماهي، فإن البخاري 

صحيحه. ويف حديث علي رضي اهلل تعالى عنه أنه بعث عماًرا إلى  ذكره يف

السو  فقال: ال تأكلوا األنكليس من السمك، وءإنما كرهه لما تقدم، ال ألنه 

حرام. وفيه لغتان األنكليس واألنقليس بفتح الهمزة والالم ومنهم من 
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يئة يكسرهما. قال الزمخشري: وقيل إنه الشلق. وقال ابن سيدة: هو على ه

السمك صغير له رجالن عند ذنبه كرجلي الضفاع، وال يد له يكون يف أهنار 

 هالبصرة وليس لفظه عربيًّا. ا
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 كلب الماء وحماره

 َوَكْلُب َمـاٍء َحـلَّ َواْلِحَمـارُ -977

 

ــــارُ   ْختَِي
ِ
ــــَذا اال ــــٍح َه ــــِر َذْب   بَِغْي

 
 َما َعاَش فِي ُسْمٍك مَِن الَماِء َسـَمْك -972

 

ــَدا   ــْك إَِذا َب يِح َهَل ــر  ــى ال ــا إَِل  َيْوًم

 
ـــُه النَّْشـــَرُة َوالنَِّســـيمُ -937  َتُغمُّ

 

ــــومُ   ــــا َيُع ــــَزاُل ُمْغَرًق ــــاَل َي   َف

 
 الشرح:

تقدم الكالم على حل كلب الماء يف بداية الكتاب وهو القندس وهكذا 

 القول يف حمار الماء وفرسه وكل حيوان الماء حالل على ما تقدم.

 (:397-332) التبيان قال يف

واختلف العلماء يف الحيوانات التي يف البحر سوى الحوت، فقال 

بعضهم يؤكل جميع ما يف البحر سوى الضفدع قال يف شرح الغنية وإلى هذا 

ذهب الطبس فقيل له أريت إن كان صورة بني آدم فقال يؤكل وإن تكلم 

جميع إال العربية، وقال أنا فالن ابن فالن فإنه اليصد ، وقال بعضهم يؤكل ال

ما كان على صورة الكلب والخنزير والضفدع، وقال بعضهم كل ما أكل يف 

 هالرب مذبوحا فمثله يؤكل يف البحر غير مذبوح. ا

أي أنه يجوز أكلهما حتى من غير ذكاة  قوله: )بغير ذبح هذا االختيار(:

 وهذا الصحيح.
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اء ثم جعل قاعدة وهي أن ما عاش يف الماء فهو سمك فإن خرج من الم

 هلك ومات وهذا يدل على أنه حيوان مائي.

النَّشَرة هي بمعنى النسيم وهو الهواء، فإنه  قوله: )تغمة النشرة والنسيم(:

 يغم السمك ويخنقه ويقتله.

 أي إنه يظل يسبح يف الماء داخاًل فيه. قوله: )فال يزال مغرًقا يعوم(:

 فرع:

( على كالم 95-2/99) المجموع شرح المهذب وقد تكلم النووي يف

الشيرازي: )وأما حيوان البحر فانه يحل منه السمك لما روى عن ابن عمر 

رضى اهلل عنهما أنه قال: أحلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالحوت 

 والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال. وال يحل أكل الضفدع.

ن قتله لما روى أن النبي هنى عن قتل الضفدع ولو حل أكله، لم ينه ع

وفيما سوى ذلك وجهان: أحدهما: يحل لما روى أبوهريرة رضى اهلل عنه أن 

ُئوا بِِه َفإِنَُّه »النبي صلى اهلل عليه وسلم قال يف البحر:  نُْه َوَتَوضَّ
اْغَتِسُلوا مِ

وألنه حيوان ال يعيش إال يف الماء فحل أكله  «الطَُّهوُر َماُؤُه الِحلُّ َمْيَتُتهُ 

ى: ما أكل مثله يف الرب حل أكله وما ال يؤكل مثله يف الرب لم كالسمك. والثان

 يحل أكله اعتبارا بمثله(.
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قال النووي: أما األثر عن ابن عمر فصحيح. وأما حديث النهى عن قتل 

الضفدع فرواه أبوداود باسناد حسن والنسائي باسناد صحيح من رواية 

وهو ابن أخى  بن عبيد اهلل التميمي الصحابي بن عثمان عبدالرحمن

بن عبيداهلل قال سأل طبيب النبي عن ضفدع يجعلها يف دواء فنهاه عن  طلحة

قتلها. وأما حديث أبى هريرة رضى اهلل عنه يف البحر فصحيح ولفظه: سئل 

ُهَو الطَُّهوُر َماُؤُه »النبي صلى اهلل عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر فقال: 

 ه. ا«الِحلُّ َمْيَتُتهُ 

 سان الماء وغيره:تسمية إن

تسمية هذه الحيوانات البحرية هبذه التسميات إنما هوا اصطالح صار 

 عليه أهل العربية.

 (:7/77) المحلى قال ابن حزم يف

َنََّها  َوَقْد َقاَل اللَّْيُث 
ِ
ًة: َفَلْيَس ِخنِْزيًرا َواَل إْنَساًنا أل ْبُن َسْعٍد بَِهَذا َأْيًضا َخاصَّ

 َتْسِميَ 
َ
 َتَعاَلى، َوَلْو َكاَن إنََّما ِهي

ِ
َغِة َوَلْيَسِت التَّْسِمَيُة إالَّ هلل ًة فِي اللُّ ُة َمْن َلْيَس ُحجَّ

ٍء 
ْ
َيُه بِاْسِم َشي ُه بَِأْن ُيَسم  َذلَِك إَلى النَّاِس َلَكاَن َمْن َشاَء َأْن ُيِحلَّ اْلَحَراَم َأَحلَّ

َم اْلَحاَلَل َحرَّ  ٍء َحَراٍم. اَحاَلٍل َوَمْن َشاَء َأْن ُيَحر 
ْ
َيُه بِاْسِم َشي  هَمُه بَِأْن ُيَسم 
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 الورل

 َومِْن َبنِي الت ْمَسـاِح َقـْد ُعـدَّ -977

ــــــــــــــــــــــــــــــــَوَرْل   اْل

 

  مِْن َبْيِضِه فِي َشاطٍِد َقـاُلوا َحَصـْل  

 
ــا-972 ــاَء َوَم ــِزِل الَم ــْم َينْ ــُه َل  َوَأنَّ

 

ــا  ــاِء َنَم ــي الَم ــاًحا َفِف ــيُر تِْمَس   َيِص

 
 ْيُض اللََّجْأ بِنِْت َطَبْق َوَهَكَذا بَ -937

 

 اَل َتْأِوي اْلَغـِرْ   
َ
َلْحَفا َوْهي   مِنُْه السُّ

 
 الشرح:

أشار هبذه األبيات أن الورل متولد من التمساح إال أنه أبناء التمساح 

الرب ال البحر، وهذا غير صحيح، فإننا نجد األورال يف مناطق  الذين ذهبوا

 البحار، بل واألهنار، فهو مخلو  منفصل.جبلية بعيدة من أماكن التمساح و

 (:3/337قال الدميري )

الورل: بفتح الواو والراء وبالالم يف آخره، دابة على خلقة الضب إال أنه 

 أعظم منه، والجمع أورال وورالن واألنثى ورلة. كذا قاله ابن سيده.

وقال القزويني: إنه العظيم من الوزغ، وسام أبرص طويل الذنب سريع 

ير، خفيف الحركة. وقال عبداللطيف البغدادي: الورل والضب الس

والحرباء، وشحمة األرض والوزغ، كلها متناسبة يف الخلق، فأما الورل وهو 

الحرذون فليس يف الحيوان أكثر سفادا منه، وبينه وبين الضب عداوة، فيغلب 

ا لنفسه الورل الضب ويقتله، لكنه ال يأكله كما يفعل بالحية، وهو ال يتخذ بيت
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وال يحفر له جحًرا بل يخرج الضب من جحره صاغًرا، ويستولي عليه، وإن 

كان أقوى براثن منه، لكن الظلم يمنعه من الحفر، ولهذا يضرب بالورل 

المثل يف الظلم، ويكفي يف َلمه أنه يغصب الحية جحرها ويبلعها، وربما 

دخ رأسها ويقال قتل فوجد يف جوفه الحية العظيمة، وهو ال يبتلعها حتى يش

 إنه يقاتل الضب.

والجاحظ يقول: إن الحرذون غير الورل، ووصفه بأنه دابة تكون غالًبا 

بناحية مصر، مليحة موشاة بألوان كثيرة، ولها كف ككف اإلنسان مقسومة 

أصابعها إلى األنامل، وهو يقوى على الحيات ويأكلها أكال ذريًعا، ويخرجها 

 م َالم.من جحرها ويسكن فيه وهو أَل

قال أهل اللغة: ال تلتقي الراء مع الالم إال يف أربع كلمات: الورل،  :فائدة

وهو هذا الحيوان المذكور، وأرل اسم جبل، وغرلة وهي القلفة، وجرل وهو 

 ضرب من الحجارة.

مقتضى ما تقدم من أكله الحيات أنه يحرم، وهذا هو الظاهر من  الحكم:

يرجع فيه إلى استطابة العرب وعدمها،  قول األقدمين، ورجح الرافعي أنه

ي َباُت ﴾لقوله تعالى:  [، 3]المائدة:﴿ َيْسَأُلوَنَك َماَذا ُأِحلَّ َلُهْم ُقْل ُأِحلَّ َلُكُم الطَّ

وليس المراد الحالل وإن كان قد ورد الطيب بمعنى الحالل، فإن الحمل 

لدين عربي عليه يخرج اآلية عن االفادة، والعرب أولى باعتبار ذلك ألن ا
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والنبي عربي، وإنما يرجع يف ذلك إلى سكان البالد والقرى، دون أجالف 

البوادي، الذين يأكلون مادب ودرج من غير تمييز، مع اعتبار حالة اليسار 

والثروة دون المحتاجين. وأصحاب الضرورات، وحالتي الخصب والرفاهية 

 دون حالتي الجدب والشدة.

ألن ، عرب الذين كانوا يف عهد رسول اهلل وقال بعضهم: المعترب هنا ال

( 7333الخطاب كان لهم. وقال ابن عبدالرب، يف التمهيد: ذكر عبدالرزا  )

بن سعيد  بن المسيب قال: أخربين يحيى قال: أخربين رجل من ولد سعيد

بن المسيب، فجاءه رجل من غطفان، فسأله عن الورل  قال: كنت عند سعيد

 ن معكم منه شيء فاطعمونا منه. قال عبدالرزا :فقال: ال بأس به، وإن كا

 هوالورل يشبه الضب. ا

وقد ذكر يف كتاب رفع التمويه فيما يرد على التنبيه، ما حاصله أنه فرخ 

التمساح، وقال: ألن التمساح يبيض يف الرب فإذا خرجت فراخه نزل بعضها يف 

وما بقي يف الرب  البحر، وبقي بعضها يف الرب فما نزل إلى البحر صار تمساحا،

 هصار ورال. قال: فعلى هذا يكون يف حله الوجهان كما يف التمساح. ا

وهذا الذي قاله ال أعتقد صحته، وذلك ألن الورل ليس على صفات 

التمساح، ألن جلده يخالف جلده يف النعومة وأيضا فإنه لو كان من التمساح 
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ال يزيد على ذراع  ألخذ يف الكرب حتى يصير يف حجمه، والورل يف المقدار

 ونصف أو ذراعين، والتمساح يبلغ عشرة أذرع وأكثر.

 تنبيه مهم: 

إعلم أنه تقدم يف هذا الكتاب حيوانات لم تتعرض األصحاب لها بالحل 

وال بالحرمة، وذلك نحو البلنصى والدبل والقرعبالن والقرز والقنفشة 

عد خاصة، وذلك والورل وغير ذلك، إال أهنم أعطوا قواعد كلية عامة وقوا

 لما أيسوا من الطمع يف حصر أنواع الحيوانات.

فمن قواعدهم الخاصة: تحريم كل ذي ناب من السباع، ومخلب من 

الطير، وكل ما يقتات من النجاسات والخبائث، وكل ما هني عن قتله أو أمر 

بقتله، أو تولد بين مأكول وغيره، وكل هناش والحشرات بأسرها، إال الضب 

 والقنفذ وابن عرس والدلدل. واليربوع

ومن قواعدهم الخاصة أيًضا تحليل كل ذات طو  ولقاط وطيور الماء 

كلها، إال اللقلق. ومن هذه القواعد يؤخذ تحريم الورل ألنه من الحشرات، 

ولم يستثنوه. وكذا غيره من الحشرات كالخلد والربارب وفأرة البيش واإليل 

 لجاحظ وغيره:ومما يدل على منع أكل الورل قول ا
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إن الورل يقوي على الحيات ويأكلها أكاًل ذريًعا ويخرجها من جحرها 

ويسكن فيه قال: وبراثن الورل أقوى من براثن الضب إال أن الورل يخرج 

 الحية من جحرها، وال يحفر خوفا منه على براثنه.

ثم المعنى بقولهم ما أمر بقتله لمعنى فيه كالفواسق الخمس أما ما أمر 

له لمعنى يف غيره فال يحرم، ومن ذلك الدابة المأكولة إذا وطئت فإنه يجب بقت

ذبحها وال يحرم أكلها على الصحيح، وإن ورد األمر بقتلها ألن ذلك ليس 

 لمعنى فيها، بل هو يف غيرها وهو تعبير الزاين وتذكره الفاحشة برؤيتها.

وا يتهارشون هبا وقد أمر عمر رضي اهلل تعالى عنه بقتل الديكة؛ ألهنم كان

وأمر بقتل الحمام ألهنم كانوا يلعبون هبا، ويؤذون الناس بصعودهم 

 األسطحة والرمي باألحجار.

وقولهم: ما هني عن قتله فحرام، يعنون به ما هني عن قتله إكراما له. قال: 

 الخطابي:

هنى النبي عن قتل الهدهد كرامة له؛ ألنه أطاع نبيًّا ال أنه حرام ونقله عنه 

لعبادي وقضيته ترجيح وجه القائل بحل الصرد ألن النهي عن قتله ألمر ا

خارج عنه ال لمعنى فيه، ولما كانت هذه القواعد غير تامة لجميع الحيوان، 

ذكر األصحاب قاعدة عامة وهي االستطابة واالستخباث، وعليها مدار 

ل الباب. قال الرافعي: من األصول المرجوع إليها يف التحريم والتحلي
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االستطابة واالستخباث. ورآه الشافعي واألصل العظيم المعتمد فيه قوله 

ي َباُت ﴾تعالى:  وليس [، 3]المائدة:﴿ َيْسَأُلوَنَك َماَذا ُأِحلَّ َلُهْم ُقْل ُأِحلَّ َلُكُم الطَّ

المراد بالطيب هنا الحالل. وإن كان قد يرد الطيب بمعنى الحالل، ألن 

 اإلفادة.الحمل عليه يخرج اآلية عن 

قال األئمة: ويبعد الرجوع إلى طبقات الناس، وتنزيل كل قوم على ما 

يستطيبونه ويستخبثونه، ألن ذلك يوجب اختالف األحكام يف الحالل 

والحرام، وذلك يخالف موضوع الشرع يف حمل الناس على شرع واحد، 

ورأوا العرب أولى األمم بأن يؤخذ باستطابتهم واستخبائهم، ألهنم 

اطبون أوال والدين عربي والنبي عربي، وإنما يرجع إلى سكان البالد المخ

والقرى دون أجالف سكان البوادي الذين يأكلون مادب ودرج من غير 

تمييز، مع اعتبار حالة اليسار والثروة دون المحتاجين وأصحاب الضرورات، 

 وحالتي الخصب والرفاهية دون حالتي الجدب والشدة.

 الرجوع إلى عادة العرب الذين كانوا يف عهد سيدنا وقال بعضهم: المعترب

 رسول اهلل ألن الخطاب كان لهم.

ويشبه أن يقال: يرجع يف كل زمان إلى العرب الموجودين فيه. ويدل 

لهذا التوجيه ما تقدم، عن أبي عاصم العبادي، أنه حكى عن األستاذ أبي 

بتحريمه، حتى ورد طاهر الزيادي أنه قال: كنا نرى العضاري حراما ونفتي 
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علينا األستاذ أبوالحسن الماسرجيني فقال: إنه حالل، فبعثنا منه جراًبا إلى 

البادية وسألنا العرب عنه فقالوا: هذا هو الجراد المبارك، فرجعوا إلى قول 

العرب فيه. وإذا اختلف المرجوع إليهم فاستطابته طائفة واستخبثته طائفة 

لطائفتان، قال المارودي يف الحاوي، اتبعنا األكثرين، فإن استوت ا

وأبوالحسن العبادي: إنه يتبع قريش، ألهنم قطب العرب وفيهم النبوة، فإن 

اختلفت قريش أو لم يحكموا بشيء، اعترب أقرب الحيوانات شبًها به. والشبه 

يكون تارة يف الصورة وتارة يف الطبع من السالمة والعدوان، وأخرى يف طعم 

 الشبه أو لم يوجد ما يشبه ففيه وجهان. انتهى. اللحم، فإن تساوى

زاد يف الحاوي هما من اختالف أصحابنا يف أصول األشياء، قبل ورود 

الشرع هل هي على اإلباحة أو الحظر؟ أحد الوجهين أهنا على اإلباحة حتى 

يرد الشرع بالحظر انتهى. قال أبوالعباس: إذا وجد حيوان ال يعرف حاله 

إن سموه باسم ما يحل حل، وإن سموه باسم ما يحرم عرض على العرب، ف

حرم، وإن لم يكن له اسم عندهم اعترب بأقرب األشياء شبها من الذي يحل أو 

 . يحرم. وعلى هذا نص الشافعي

وقال الرافعي: ويف استصحاب حكم ما ثبت تحريمه يف شرع من قبلنا 

اين ال بل اعتماد قوالن أحدهما: نعم أخذا بما كان إلى أن يظهر ناسخ، والث

، بن طاهر  َاهر اآلية المقتضية للحل أولى، والخالف على ما ذكر الموفق

مبني على أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا فيه اختالف أصولي، واألوفق 
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لسيا  كالم األصحاب أنه ال يستصحب حكم شرع من قبلنا، وعلى هذا فال 

الكتاب أو السنة، أنه كان تفريع. وعلى القول باالستصحاب فذلك إذا ثبت ب

حراما يف شرع من قبلنا، أو شهد به اثنان أسلما منهم، ممن يعرف التبديل، 

 وال يعتمد فيه قول أهل الكتاب. انتهى كالم الرافعي.

: ولو كان الحيوان ببالد العجم، اعترب يف أقرب بالد  الحاوي قال يف

ه اعترب حكمه يف العرب عند من جمع األوصاف المعتربة فإن اختلفوا في

أقرب بالد الشرائع لإلسالم، وهي النصرانية فإن اختلفوا فيه فعلى ما ذكرناه 

 من الوجهين يعني يف األشياء قبل ورد الشرع. انتهى.

قلت: وال بد من التنبيه هنا على أمرين: أحدهما أنا إذا قلنا باستصحاب 

وليين، فله شرطان شرع من قبلنا، كما هو اختيار ابن الحاجب وغيره من األص

أحدهما: أال يختلف يف تحريمه وتحليله شريعتان، فإن اختلفتا بأن كان حراما 

يف شريعة إبراهيم عليه السالم وحالال يف شريعة غيره، فيحتمل أن نأخذ 

بالشريعة المتأخرة، ويحتمل التخيير، إن لم نقل بأن الثانية ناسخة لألولى، 

ى، وجهل كونه حراما يف الشريعة السابقة أو فإن ثبت كون الثانية ناسخة لألول

 الالحقة، وقف.
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ويحتمل الرجوع إلى اإلباحة األصلية فيأيت الوجهان السابقان. األمر 

الثاين أن يكون التحريم أو التحليل ثابتا قبل تحريفهم وتبديلهم، فإن استحلوا 

 ه أو حرموا بعد النسخ، فال عربة به، واهلل أعلم. ا

م على السلحفاة واللجأ يف بابه فال داعي لإلعادة واهلل وقد تقدم الكال

 أعلم.
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 النسناس

 َواْلُخْلُف فِي النَّْسَناِس َوْهـَو َبْحـِري-933

 

ــــِري  ــــَراُه َيْج ــــر  َت ــــُرُج لِْلَب  َيْخ

 
 َلُه َيـُد َقـاُلوا َوِرْجـُل َواِحـَدهْ -939

 

ـــهْ    َيْقِفـــُز َقْفـــًزا َكـــاْلُخُيوِل اْلَعاِدَي

 
ْعَرا ُيَكل مُ -937 ْنَساَن َيْدِري الش   اإْلِ

 

ــَرا  ــاَز َفْخ ْهِر َح ــدَّ ــي ال ــِه فِ  بَِفْهِم

 
َيْرَعى مِـَن النَّْبـِت اْلُحُبـوَب -933

 َوالثََّمــــــــــــــــــــــــــــــــرْ 

 

ــَجرْ   ــى َرْأِس الشَّ ــو َعَل ــا َيْعُل  َوُربََّم

 
 َوفِي ِعَداِد اْلَوْحِش َعْن ِكَراعِ -935

 

ــــاعِ   ــــاَل اْمتِنَ  ُيَصــــاُد لأِْلَْكــــِل بِ

 
َلــْو َقــاَل َشــْيُخ اْلَبْحــِر َأْو -936

ـــــــــــــــــــــــــــــــنَاُس   َنْس

 

ي مِــْثُلُكْم َيــا َنــاُس   ــي َوَجــد   َأبِ

 
َمْك -933  َوَأنَّنِي َأُغوُص َأْصَطاُد السَّ

 

ــــَبْك    َوَأنَّنِــــي َأِصــــيُدَها اَل بِالشَّ

 
 َفَكـــاِذُب َوَقْتُلـــُه َيُجـــوزُ -937

 

 َصــــــاِئُدُه َيْأُكُلــــــُه َيُفــــــوزُ  

 
 مَِن النَّاِس لِـَما اْشُتقَّ َنْسنَاُس -932

 

 َيْحِويِهَمـــا مِـــْن َشـــَبٍه َيْحكِيِهَمـــا 

 
َلْيُسـوا « التَّْهـِذيِب »َوَقاَل فِي -957

ــــــــــــــــــــــــــــــــــا  َناَس

 

ـــا  ـــُموا ِقَياَس ـــَبُهوُهْم َفُس ـــْل َأْش   َب

 
ـُة مِـْن َعـادِ -953  َوفِي اْلَحِديِث ُأمَّ

 

 َقــْد ُمِســُخوا النَّْســنَاَس فِــي اْلــباَِلدِ  

 
 ُهُم َنْحـَو اْلـَيَمنْ َقاَل ِكَسائِ -959

ِ
 ي

 

ــاْعِرَفنْ   ــاٍد َف ــِل َع ــْن َنْس ــوُهُم مِ  َأُب

 
 الشرح:
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يقول اإلختالف يف حكم النسناس مع أنه من الحيوانات البحرية لكنه 

يعيش يف الرب وقد تقدم ما ذكره ابن حزم أنه حالل بشرط التذكية وإنما يستثنى 

 له.من هذه الحيوانات التمساح الضفدع للنهي عن قت

النسناس نوع من القردة كما يف أكثر المصادر لكنه ليس المقصود  تنبيه:

 هنا فهذا االسم يطلق على حيوان بحري يعيش يف الرب والبحر.

 (:393-3/397قال الدميري )

قال يف المحكم هو خلق يف صورة الناس مشتق منهم لضعف خلقهم، 

 ل واحدة انتهى.وقال يف الصحاح: هو جنس من الخلق يثب أحدهم على رج

وقال المسعودي، يف مروج الذهب: إنه حيوان كاإلنسان له عين واحدة، 

يخرج من الماء ويتكلم. ومتى َفر باإلنسان قتله. ويف كتاب القزويني، قال 

يف األشكال: إنه أمة من األمم، لكل واحد منهم نصف بدن ونصف رأس ويد 

قفًزا شديًدا، ويعدو  ورجل، كأنه إنسان شق نصفين يقفز على رجل واحدة

 عدًوا شديًدا منكًرا ويوجد يف جزائر بحر الصين.

بن عبداهلل أنه  ويف المجالسة للدينوري، عن ابن قتيبة عن عبدالرحمن

قال: قال ابن إسحا : النسناس خلق باليمن، ألحدهم عين ويد ورجل، يقفز 

منهم، هبا، وأهل اليمن يصطادوهنم فخرج قوم لصيدهم، فرأوا ثالثة نفر 

فأدركوا واحًدا منهم فعقروه وتوارى اثنان يف الشجر، فذبح الذي عقر فقال 
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أحدهم لصاحبه: إنه لسمين، فقال أحد االثنين: إنه كان يأكل الضرو فأخذوه 

فذبحوه. فقال الذي ذبحه: ما أنفع الصمت! فقال الثالث: فأنا الصميت 

 فأخذوه فذبحوه.

ر الحبة الخضراء، كذا يسميه أهل قال ابن سيده: الضر والبطم، وهو شج

 اليمن.

وقال الميداين، يف باب الهمزة من األمثال: قال أبوالدقيس: إن الناس 

كانوا يأكلون النسناس، وهم قوم لكل منهم يد ورجل ونصف رأس ونصف 

بن سام أخي عاد وثمود ليست لهم عقول،  بدن يقال: إهنم من نسل أرم

الهند والعرب، يصطادوهنم ويأكلوهنم يعيشون يف اآلجام على ساحل بحر 

وهم يتكلمون بالعربية، ويتناسلون ويتسمون بأسماء العرب، ويقولون 

األشعار. ويف تاريخ صنعاء أن رجاًل تاجًرا سافر إلى بالدهم، فرآهم يثبون 

على رجل واحدة، ويصعدون الشجر، ويفرون من الكالب خوًفا أن تأخذهم 

 وسمع واحًدا منهم يقول:

اَفــرَ  ــَراِة َشــدَّ  ْرُت مِــْن َخــْوِف الشَّ

 

ا  ـــدَّ ـــَراِر ُب ـــَن اْلِف ـــْد مِ ـــْم َأِج  إِْذ َل

 
 َقْد ُكنُْت ِقـْدًما فِـي َزَمـانِي َجْلـَدا

 

ا    َفَهـــا َأَنـــا اْلَيـــْوَم َضـــِعيُف ِجـــدَّ

 



 يف شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان فتح ذي الجالل واإلكرام

 

721 

  

  

  

 

وروى أبونعيم، يف الحلية عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي اهلل 

وبقي النسناس. قيل: ما النسناس؟ قال: تعالى عنهما، أنه قال: ذهب الناس 

 الذين يتشبهون بالناس، وليسوا بالناس.

ويف المجالسة للدينوري، من كالم الحسن البصري، أنه قال: ذهب 

الناس وبقي النسناس، لو تكاشفتم ما تدافنتم. وهو يف الفائق وهناية ابن األثير 

: النسناس يأجوج وغريب الهروي عن أبي هريرة رضي اهلل تعالى عنه. وقيل

ومأجوج. وقيل: خلق على صورة الناس أشبهوهم يف شيء وخالفوهم يف 

 شيء وليسوا من بني آدم.

ْن َعاٍد َعَصْوا َنبِيَُّهْم َفَمَسَخُهُم اهلُل َنْسنَاًسا، لُِكل  »ومنه الحديث: 
إِنَّ َحًيا مِ

ْيُر، َوَيْرَعْوَن َكَما  َواِحٍد مِنُْهْم َيُد َوِرْجُل مِْن ِشق  َواِحٍد، َينُْقُرونَ  َكَما َينُْقُر الطَّ

«َتْرَعى اْلَبَهاِئمُ 
(1)

، الزهد ، ونوهنا األولى مكسورة وقد تفتح. وروى أحمد يف

بن عبداهلل أنه قال: عقول الناس على قدر زماهنم. وقال: هم  عن مطرف

الناس والنسناس وأناس غمسوا يف ماء الناس. قال الكريمي: سمعت أبا نعيم 

 يقول: كثيًرا ما يعجبني قول عائشة رضي اهلل تعالى عنها:

ِذيَن ُيَعاُش فِي َأْكَنافِِهمْ   َذَهَب الَّ

 لكن أبا نعيم يقول:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كل ما تقدم لم يثبت منه شيء يف كون النسناس مسخ من اإلنسان. (3)
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اُس َفاْسـَتَقلُّوا َوَصـاُروا  َذَهَب النَـّ

 

ــــنَاسِ   ــــي َأَراِذِل النَّْس ــــا فِ  َخَلًف

 
ــدٍ  ــْن َعِدي ُهْم مِ ــدُّ ــاٍس َنُع ــي ُأَن  فِ

 

 ْيُســـوا بِنَـــاسِ َفـــإَِذا ُفت ُشـــوا َفلَ  

 
ــنُْهمْ  َمــا ِجْئــُت َأْبَتِغــي النَّْيــَل مِ  ُكلَّ

 

ـــاسِ   ـــَؤاِل بَِي ـــَل السُّ ـــَدُرونِي َقْب   َب

 
ـــي ـــُت َأن  ـــى َتَمنَّْي ـــْونِي َحتَّ  َوَبَل

 

ــَراسِ   ــا بِ ــُت َرْأًس ــْد ُأِقْل ــنُْهُم َق   مِ

 
قال القاضي أبوالطيب والشيخ أبوحامد: ال يحل أكل النسناس؛  حكمه:

شرح  ى خلقة الناس؛ ولذلك قال الشيخ محب الدين الطربي، يفألنه عل

: وأما هذا الحيوان، الذي تسميه العامة بالنسناس، فهو نوع من القردة،  التنبيه

ال يعيش يف الماء فينبغي تحريم أكله؛ ألنه يشبه القردة يف الخلقة والخلق 

 والذكاء والفطنة. 

كله وجهان: أحدهما: يحل وأما الحيوان البحري منه ففي حكمه وحل أ

كغيره من السمك، واختاره الروياين وغيره. والثاين: يحرم كما تقدم، وبه قال 

الشيخ أبوحامد والقاضي أبوالطيب، وهو عندهما مستثنى مما عدا السمك، 

مما ال يعيش إال يف الماء. وترتيب الخالف فيه: أنا إذا قلنا بتحريم ما عدا 

قلنا بإباحته، ففي النسناس وجهان: أحدهما: الحوت، حرم النسناس. وإن 

التحريم كالضفدع والسرطان والتمساح. والثاين: الحل ككلب الماء وإنسانه. 

وهذا هو األقرب إلى نص الشافعي. ويشهد له قول صاحب المحكم، وقول 

كراع يف البحر. والنسناس، فيما يقال، دابة يف عداد الوحش، تصاد وتؤكل. 
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سان بعين واحدة، ورجل واحدة، ويد واحدة، يتكلم وهو على شكل اإلن

كاإلنسان انتهى. فأفاد قوله أهنا تصاد وتؤكل أهنا مستطابة، وقد تقدم عن 

الدينوري عن أبي إسحا  أن النسناس يصاد ويؤكل. وقاله الميداين أيًضا كما 

 هتقدم. ا

 الذي يظهر واهلل أعلم حله اطراًدا لألصل.

ا لما تقدم من حديث ابن مسعود عند والقول بأنه مسخ ضعيف جدًّ 

 .«إِنَّ اهلَل َلْم َيْجَعْل لِـَمْسٍخ َنْساًل »مسلم: 

وهذا خرب رسول اهلل الذي هو حي من اهلل تعالى، وهنا انتهى من ذكر على 

 حيوانات البحر.
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 فصل يف الحشرات

 الحشرات والعقارب:

ــاِرُص -957  َعَقــاِرُب َتْحــُرُم َواأْلََب

 

 ٍذ لأِْلََنـــاِم َقـــاِرُص َوُكـــلُّ ُمـــؤْ  

 
ـــورِ -953 ْنُب ـــإِْبَرٍة َكالنَّْحـــِل َوالزَّ  بِ

 

اَرُة َتْحـــُرُم فِـــي الَمْشـــُهورِ    َصـــرَّ

 
ــاْلَجَرادِ -955 ــاُح َك ــُهْم: ُتَب  َوَبْعُض

 

ــــادِ   ْبَع ــــَة اإْلِ ــــا َغاَي ــــَد فِيَه  َأْبَع

 
 إِْذ بِنُْت َوْراَدَن بَِها َأْقـَوى َشـَبهْ -956

 

ْكِل َوالتَّ    ْصِويِر َأْمُرَها اْشـَتَبهْ فِي الشَّ

 
ْيــِل َلَهــا َصــِريرُ -953  فِــي َأْكَثــِر اللَّ

 

 َوَصـــْوُتَها فِـــي َنْفِســـِه َجِهيـــرُ  

 
َنْفُس اْلَقَرْنَبـى َأْشـَبَهْت َذاَت -957

ـــــــــــــــــــــــــــــــــْل   ُجَع

 

 َتْأُكــُل َرْوًثــا َوَتــُروُم َمــْن َفَعــْل  

 
َشْخُص َبطِيُن َقْد َجـَرى فِيـِه -952

 الَمَثــــــــــــــــــــــــــــــــْل 

 

ــــــ   ْوُه بَِطَعــــــاٍم َفَأَكــــــْل إَِذا َأَت

 
ــْل -967 ــَذا َفنََش ــَد َه ــَولَّى َبْع ــمَّ َت  ُث

 

ــْل    ُجَع
ْ
ــي ــي َوْحــَدُه َأْلَف ــاَت ُيَعش   َب

 
 الشرح:

بعد أن انتهى المصنف من الكالم يف حيوان البحر شرع يف الكالم على 

 الحشرات الربية وعلى أحكامها.

 الحكم يف أكل الحشرات:

 ء يف المسألة قوالن:وقبل ذلك اعلم أن للعلما
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األول: حرمة أكل الحشرات كالزنابير، والعقارب، والخنفساء، 

والذباب، والرباغيث، والنمل، والصراصير، وغيرها مما هو يف خلقتها 

 وصفاهتا، وهذا قول جماهير الفقهاء، وبعض المالكية.

الثاين: حّل كل أصناف الحشرات لمن ال تضره، وهذا مذهب المالكية
(1)
. 

﴿ُهَو تدل أصحاب هذا القول بأدلة منها ما تقدم من قول اهلل تعالى: واس

وما يف باهبا، ومعناها، مثل  [،92]البقرة: الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما فِي اأْلَْرِض َجِميًعا﴾

ًما َعَلى َطاِعٍم َيْطَعُمُه إِالَّ َأْن َيُكونَ قوله:  َّ ُمَحرَّ
 إَِلي

َ
 ﴿ُقْل اَل َأِجُد فِي َما ُأوِحي

 
ِ
َمْيَتًة َأْو َدًما َمْسُفوًحا َأْو َلْحَم ِخنِْزيٍر َفإِنَُّه ِرْجُس َأْو فِْسًقا ُأِهلَّ لَِغْيِر اهلل

بن تلب عن أبيه قال  ( عن ملقام7327وبما رواه أبوداود )[، 335]األنعام: بِِه﴾

صحبت النبي فلم أسمع لحشرة األرض تحريما. وقد تقدم بيان حاله، وأنه 

 بن حجرة وهو مجهول. البمن رواية غ

والحكم يف هذه الحشرات على الجملة هو ما تقدم يف أول الكتاب يف 

ذكر ما يحرم من الحيوان، وسيأيت التفصيل يف أحادها على ما يأيت بيانه، إن 

 شاء اهلل تعالى.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القرآنالجامع ألحكام  (، و3/732) مواهب الجليل (، و373) قوانين األحكام الفقهية ينظر (3)

 (.757) أحكام الحشرات ( نقاًل عن9/376) حاشية الدسوقي (، و3/397)
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 حكم ذكاة الحشرات:

ال خالف بين العلماء أن جميع الحيوانات الربية المأكولة تحتاج إلى 

: أحلت لنا ميتتان، ودمان،  ية عدا الجراد، الذي استثني بحديث ابن عمرتذك

فأما الميتتان، فالحوت، والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. أخرج ابن 

(، وغيرهم وخرج 3/933(، والدارقطني )5397(، وأحمد )7733ماجه )

كم (، والحديث الراجح وقفه وله ح96-3/95) التلخيص الحديث الحافظ يف

 الرفع.

وهكذا القول يف الحشرات إال ما كان ملحًقا بالجراد مما ال نفس له 

 سائلة، واهلل أعلم.

 العقرب:

 (:7/366قال الدميري )

العقرب: دويبة من الهوام تكون للذكر واألنثى بلفظ واحدة، واحدة 

العقارب. وقد يقال لألنثى: عقربة وعقرباء ممدود غير مصروف، ويصغر 

كما تصغر زينب على زيينب والذكر عقربان بضم العين والراء، على عقيرب، 

 وهو دابة له أرجل طوال وليس ذنبه كذنب العقارب قال الشاعر:

ُكـــْم إِْذ َغـــَدْت   َكـــَأنَّ َمْرَعـــى ُأم 

 

ـــــانْ   ـــــا ُعْقُرَب ـــــُة َيُكوُمَه   َعْقَرَب
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أي ينزو عليها. ومكان معقرب بكسر الراء، ذو عقارب، وصدغ معقرب 

لراء، أي معطوف. وكنيتها أم ِعْرَيط وأم ساهرة، واسمها بالفارسية بفتح ا

الرشك. ومنها السود والخضر والصفر، وهن قواتل وأشدها بالء الخضر. 

وهي مائية الطباع، كثيرة الولد، تشبه السمك والضب. وعامة هذا النوع، إذا 

ى خلقها، حملت األنثى منه، يكون حتفها يف والدهتا، ألن أوالدها إذا استو

 تأكل بطنها وتخرج، فتموت األم. وأنشدوا قول الشاعر:

ْهَر َحْمُلَهـا  َوَحامَِلٍة اَل َيْحِمُل الـدَّ

 

  َتُموُت َوَينَْمى َحْمُلَها ِحيَن َتْعُطـُب  

 
والجاحظ ال يعجبه هذه القول، ويقول: قد أخربين من أثق به، أنه رأى 

ها، وهي على قدر القمل العقرب تلد من فيها وتحمل أوالدها على َهر

كثيرة العدد. قلت: والذي ذهب إليه الجاحظ هو الصواب. والعقرب أشد ما 

تكون، إذا كانت حامال، ولها ثمانية أرجل، وعيناها يف َهرها. ومن عجيب 

أمرها أهنا ال تضرب الميت وال النائم، حتى يتحرك شيء من بدنه، فإهنا عند 

وتسالمها، وربما لسعت األفعى  ذلك تضربه. وهي تأوي إلى الخنافس

فتموت، وهي يلسع بعضها بعًضا فتموت، قاله الجاحظ. ويف كتاب 

القزويني، أن العقرب إذا لسعت الحية فإن أدركتها وأكلتها برئت، وإال 

 ماتت. وقد أشار إلى ذلك الفقيه عمارة اليمني يف أبياته بقوله:

مـاُن فحـاِرِب   إِذا لم ُيسـالِْمك الزَّ

 

ــدْ   ــارِب  وباع ــْع باألَق ــم تنتف  إِذا ل
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ــا ــعيًفا َفُربَّم ــًدا َض ــْر َكْي  وال تحتِق

 

 تموُت األَفاعي من ُسموِم العقـارب 

 
 فقد َهدَّ ِقْدًما عرَش بلقيَس َهْدُهدُ 

 

  وَأْخــَرَب فــْأُر قبــَل ذا َســدَّ َمــْأِرِب  

 
 إِذا كان رْأس المال ُعْمرك فـاْحَتِرزْ 

 

  عليه مـن اإِلنفـا  يف غيـِر واجـب 

 
ــْبِح  ــِل والصُّ ْي ــتالف اللَّ ــْيَن اخ َفب

 َمْعــــــــــــــــــــــــــــــــَركُ 

 

  َيُكـــرُّ علينـــا جيُشـــه بالعجائـــب 

 
ومن شأهنا، أهنا إذا لسعت اإلنسان، فرت فرار مسيء يخشى العقاب. 

قال الجاحظ: ومن عجيب أمرها أهنا ال تسبح وال تتحرك، إذا ألقيت يف الماء 

عقارب تخرج من بيوهتا للجراد، سواء كان الماء ساكنًا، أو جارًيا، قال: وال

ألهنا حريصة على أكله، وطريق صيدها أن تشبك الجرادة يف عود، ثم تدخل 

يف جحرها، فإذا عاينتها العقرب تعلقت فيها. ومتى أدخل الكراث يف جحرها 

وأخرج، فإهنا تتبعه أيًضا. وربما ضربت الحجر والمدر، ومن أحسن ما قيل 

 يف ذلك:

 َرٍة َعْقَرًبـــاَرَأْيـــُت َعَلـــى َصـــخْ 

 

 َوَقــــْد َجَعَلــــْت َضــــْرَبَها َدْيــــَدَنا  

 
ــــا إِنََّهــــا َصــــْخَرةُ   َفُقْلــــُت َلَه

 

  َوَطْبُعــــِك مِــــْن َطْبِعَهــــا َأْلَينَــــا 

 
ــــي ــــَدْقَت َوَلكِنَّنِ ــــْت َص  َفَقاَل

 

ـــــا  ـــــْن َأَن ُفَهـــــا َم   ُأِريـــــُد ُأَعر 

 
 والعقارب القاتلة تكون يف موضعين بشهرزور وبعسكر مكرم، وهي

جرارات تلسع فتقتل. وربما تناثر لحم من لسعته أو عفن لحمه واسرتخى، 
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حتى إنه ال يدنو منه أحد إال وهو يمسك أنفه مخافة إعدائه. ومن لطيف أمرها 

 أهنا مع صغرها تقتل الفيل والبعير بلسعها.

ومن نوع العقارب الطيارة، قال القزويني والجاحظ: وهذا النوع يقتل 

افعي: وحكى العبادي وجًها أنه يصح بيع النمل بنصيبين، ألنه غالًبا. قال الر

 يعالج به العقارب الطيارة، التي هبا.

وروى الطرباين وأبويعلى الموصلي عن عائشة رضي اهلل تعالى عنها 

بن أبي طالب على رسول اهلل وهو يصلي، فقام إلى جنبه  قالت: دخل علي

سول اهلل ثم تركته، وذهبت فصلى بصالته، فجاءت عقرب حتى انتهت إلى ر

نحو علي فضرهبا بنعله حتى قتلها، فلم ير رسول اهلل بقتلها بأًسا. يف إسناده 

 بن صالح كاتب الليث، وهو ضعيف. عبداهلل

(، عن أبي رافع، أن النبي قتل عقرًبا وهو يصلي.3933وروى ابن ماجه )
(1)
 

ت: لدغت النبي صلى ( أيًضا، عن عائشة رضي اهلل تعالى عنها، قال3936وفيه )

ًيا »اهلل عليه وسلم عقرب، وهو يف الصالة، فقال:  َلَعَن اهلُل اْلَعْقَرَب َما َتَدُع ُمَصل 

، اْقُتُلوَها فِي الِحل  َوالَحَرمِ  .«َواَل َغْيَر ُمَصلٍّ
(2)
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يف إسناده مندل وهو ضعيف. قال الشيخ األلباين: ضعيف الزوائد يف (3)

بن عبدالملك وهو ضعيف. لكن ال ينفرد به الحكم. فقد رواه  يف إسناده الحكم الزوائد يف (9)

 =بن جعفر عن شعبة عن قتادة به.  ن محمدبن بشار ع ابن خزيمة يف صحيحه عن محمد
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 انتهى.

 يحرم أكل العقرب وبيعها وتقتل يف الحل والحرم. حكمها:

 سام أبرص:

 يشير إلى الوزغ وهو سام أبرص.قوله: )األبارص(: 

 (:7/33قال الدميري )

سام أبرص: بتشديد الميم قال أهل اللغة: وهو من كبار الوزغ وهو معرفة 

إال أنه تعريف جنس وهما اسمان جعال واحًدا، ويجوز فيه وجهان أحدهما 

أن تبنيهما على الفتح كخمسة عشر، والثاين أن تعرب األول وتضيفه إلى 

ًحا، لكونه ال ينصرف وال ينثني وال يجمع على هذا اللفظ، بل الثاين مفتو

تقول يف التثنية: هذان ساما أبرص ويف الجمع هؤالء سوام أبرص، وإن شئت 

قلت: هؤالء السوام وال تذكر أبرص. وإن شئت قلت: هؤالء الربصة 

 واألبارص، وال تذكر سام قال الشاعر:

ـــَت لَِهـــذا َخالًِصـــا ِ َواهلل ـــْو ُكنْ  َل

 

ــا  ــَل اأْلََباِرَص ــًدا آِك ــَت َعْب ــا ُكنْ   َم

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقال رواه الرتمذي من حديث أبي هريرة وقال حديث حسن. ويف الباب عن ابن عباس  =

 وأبي رافع. قال الشيخ األلباين: صحيح
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ولك على الثاين أن تقول: أبرصان وأبارص كما صنع الشاعر، فإنه جمع 

على الثاين إنما سمي هذا النوع بسام أبرص ألنه سم أي جعل اهلل فيه السم، 

وجعله أبرص. ومن شأن هذا الحيوان، أنه إذا تمكن من الملح، تمرغ فيه 

 د الربص.فيصير مادة لتول

تحريم األكل الستقذاره ولألمر بقتله، وعدم جواز بيعه كسائر  حكمه:

 هالحيوانات التي ال منفعة لها واهلل أعلم. ا

 (:3/336وقال )

الوزغة: بفتح الواو والزاي والغين المعجمة دويبة معروفة، وهي وسام 

أبرص جنس، فسام أبرص كباره واتفقوا على أن الوزغ من الحشرات 

يات، وجمع الوزغة وزغ وأوزاغ ووزغان وازغان على البدل حكاه ابن المؤذ

 سيده.

روى البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه، عن أم شريك رضي اهلل 

تعالى عنها، أهنا استأمرت النبي يف قتل الوزغان، فأمرها بذلك. ويف 

ار الصحيحين أن النبي أمر بقتل الوزغ، وسماه فويسًقا. وقال: كان ينفخ الن

 على إبراهيم عليه الصالة والسالم. وكذلك رواه اإلمام أحمد يف مسنده.

ويف الحديث الصحيح، من رواية أبي هريرة رضي اهلل تعالى عنه قال: إن 

ِل َضْرَبٍة َفَلُه َكَذا َوَكَذا »النبي صلى اهلل عليه وسلم قال:  ْن َأوَّ
َمْن َقَتَل َوَزَغًة مِ
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ْرَبِة الثَّانَِيِة، َفَلُه َكَذا َوَكَذا َحَسنًَة ُدوَن اأْلُوَلى، َوَمْن َحَسنًَة، َوَمْن َقَتَلَها  فِي الضَّ

إِنَِّ  َمْن َقَتَلَها فِي »، وفيه أيًضا: «َقَتَلَها فِي الثَّالَِثِة َفَلُه َكَذا َوَكَذا َحَسَنًة ُدوَن الثَّانَِيةِ 

، وروى «وَن َذلَِك، َوفِي الثَّالَِثِة ُدوَن َذلَِك اأْلُوَلى َفَلُه مِاَئُة َحَسنٍَة، َوفِي الثَّانَِيِة دُ 

الطرباين عن ابن عباس رضي اهلل تعالى عنهما، أن النبي صلى اهلل عليه وسلم 

بن قيس  لكن يف إسناده عمر ،«اْقُتُلوا اْلَوَزَغَة َوَلْو فِي َجْوِف اْلَكْعَبةِ »قال: 

 المكي، وهو ضعيف...

يره الفواسق الخمس التي تقتل يف الحل وأما تسمية الوزغ فويسًقا، فنظ

والحرم، وأصل الفسق الخروج، وهذه المذكورات خرجت عمن خلق 

 معظم الحشرات ونحوها بزيادة الضرر واألذى.

وأما تقييد الحسنات يف الضربة األولى بمائة، ويف الثانية بسبعين، كما يف 

شرين وبخمس بعض الروايات، فجوابه أنه كقوله يف صالة الجماعة بسبع وع

وعشرين، وأن مفهوم العدد ال يعمل به فذكر السبعين ال يمنع المائة فال 

تعارض بينهما. أو لعله أخرب أواًل بالسبعين، ثم تفضل اهلل تعالى بالزيادة 

علينا، فأعلم به حين أوحى اهلل إليه بعد ذلك، أو أنه يختلف باختالف قاتلي 

حوالهم ونقصها، فتكون المائة الوزغ، بحسب نياهتم وإخالصهم، وكمال أ

 لألكمل منهم والسبعون لغيره.



 يف شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان فتح ذي الجالل واإلكرام

 

732 

  

  

  

 

بن يعمر: ألن أقتل مائة وزغة أحب إلي من اعتق مائة رقبة،  قال يحيى

وإنما قال ذلك ألهنا دابة سوء، زعموا أهنا تسقى من الحيات وتمج يف اإلناء 

فينال اإلنسان المكروه العظيم بسبب ذلك، وسبب كثرة الحسنات يف 

درة أن تكرر ضربات يف القتل، يدل على عدم االهتمام بأمر صاحب المبا

الشرع، إذ لو قوي عزمه واشتدت حميته، لقتلها يف المرة األولى ألنه حيوان 

لطيف ال يحتاج إلى كثرة مؤن يف الضرب، فحيث لم يقتلها يف المرة األولى 

وعلل دل ذلك على ضعف عزمه، فلذلك نقص أجره من المائة إلى السبعين. 

بن السالم كثرة الحسنات يف األولى بأنه إحسان يف القتل فيدخل  عز الدين

، أو أنه مبادرة إلى «إَِذا َقَتْلُتْم َفَأْحِسنُوا اْلِقْتَلةَ »تحت قوله صلى اهلل عليه وسلم: 

قال: وعلى كال  ﴿ َفاْسَتبُِقوا اْلَخْيَراِت ﴾الخير فيدخل تحت قوله تعالى: 

 لعقرب أولى بذلك لعظم مفسدهتما.المعنيين فالحية وا

وذكر أصحاب اآلثار أن الوزغ أصم قالوا: والسبب يف صممه ما تقدم من 

نفخه النار على إبراهيم عليه الصالة والسالم، فصم ألجل ذلك وبرص. ومن 

طبعه أنه ال يدخل بيًتا فيه رائحة الزعفران، وتألفه الحيات كما تألف العقارب 

يه ويبيض كما تبيض الحيات، ويقيم يف جحره زمن الخنافس، وهو يلقح بف

 الشتاء، أربعة أشهر ال يطعم شيًئا.

وقد أحسن يف وصف الوزغة وغيرها األديب الشاعر كمال الدين 

بن المبارك الشهير بابن األعمى، صاحب المقامة البحرية،  بن محمد علي
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ب بيت ووفاته يف المحرم سنة اثنتين وتسعين وستمائة. وكان والده خطي

 المقدس حيث قال يذم دار سكناه:

ــَفاتَِها ــلُّ ِص ــا َأَق ــَكنُْت بَِه  َداُر َس

 

 َأْن َتْكُثَر اْلَحَشـَراُت فِـي ُحُجَراتَِهـا 

 
ـــدُ  ـــاِزُح ُمَتَباِع ـــا َن ـــُر َعنَْه  اْلَخْي

 

ــا  ــِع ِجَهاتَِه ــْن َجِمي ــرُّ َداٍن مِ  َوالشَّ

 
 مِْن َبْعِض َما فِيَها اْلَبُعوُض ُعِدْمُتـهُ 

 

 ْم َأْعـَدَم اأْلَْجَفـاَن طِيـَب ِسـنَاتَِهاكَ  

 
ــى ــُث َمَت ــِعُدَها َبَراِغي ــُت ُتْس  َوَتبِي

 

 َغنَّْت َلَهـا َرَقَصـْت َعَلـى َنَغَماتَِهـا 

 
ـــهُ  ـــْن َقاُف ـــيٍط َوَلكِ ـــُص بَِتنِْق  َرْق

 

ــا  ــى َأَخَواتَِه ــِه َعَل َمْت فِي ــد  ــْد ُق  َق

 
ـَباِب َيُسـدُّ َعْيـــنَ   َوبَِها ُذَباُب َكالضَّ

 

ْمِس َمـا َطَربِـي ِسـَوى ُغنَاتَِهـا   الشَّ

 
ـَواِرُم َواْلَقنَـا مِـْن َفْتكَِهـا  َأْيَن الصَّ

 

ــا  ــْن َوَثَباتَِه ــُد مِ ــَن اأْلُْس ــا َوَأْي  فِينَ

 
 َوبَِها مَِن اْلُخطَّاِف َمـا ُهـَو ُمْعِجـزُ 

 

 َأْبَصـــاَرَنا َعـــْن َحْصـــِر َكْيِفيَّاتَِهـــا 

 
َهــا وَ  ــوَن بَِمر  ــاَتْغَشــى اْلُعُي  َمِجيِئَه

 

 َوَتُصمُّ َسْمَع اْلُخْلـِد مِـْن َأْصـَواتَِها 

 
 َوبَِهــا َخَفــافِيُش َتطِيــُر َنَهاَرَهــا

 

ــا  ــى َعاَداتَِه ــْت َعَل ــا َلْيَس ــَع َلْيلَِه  َم

 
ــــبَّْهُتَها بَِقنَافِــــٍذ َمْطُبوَخــــةٍ   َش

 

ــْوَكاتَِها  ــِجَها َش ــاُة بِنُْض َه ــَزَع الطُّ  َن

 
 ا فِـي َلْونَِهـاَفاَقْت َعَلى ُسْمِر اْلَقنَـ

 

ـــَفاتَِها  ـــَياتَِها َوِص ـــَماتَِها َوِش  َوِس

 
ـَرْت   َوبَِها مَِن اْلُجْرَذاِن َما َقـْد َقصَّ

 

 َعنُْه اْلِعَتـاُ  اْلُجـْرُد فِـي َحَماَلتَِهـا 

 
ــا ــا َهاِرًب ــْزَواَن مِنَْه ــا َغ ــَرى َأَب  َفَت

 

 َوَأَبا اْلُحَصْيِن َيـُروُغ َعـْن ُطُرَقاتَِهـا 
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 افُِس َكالطَّنَافِِس ُأْفِرَشـْت َوبَِها َخنَ 

 

 فِي َأْرِضـَها َوَعَلـْت َعَلـى َجنََباتَِهـا 

 
 َلْو َشمَّ َأْهُل اْلَحْرِب ُمنْتَِن َفْسـِوَها

 

يَد َعْن َصـَهَواتَِها   َأْرَدى اْلُكَماَة الص 

 
ـــا ـــَكاُل َلَه ـــاُت ِوْرَداٍن َوَأْش  َوَبنَ

 

ــ  ــُه َذَواتَِه ــْيَن ُكنْ ــوُت اْلَع ــا َيُف  ا مِمَّ

 
 ُمَتــــَزاِحُم ُمَتــــَراِكُم ُمَتَحــــاِرُب 

 

 ُمَتَراِكــُب فِــي اأْلَْرِض مِْثــُل َنَباتَِهــا 

 
ــا ــِدَماَل لُِجْرِحَه ــَراُد اَل اْن ــا ُق  َوبَِه

 

ــا  ــَل َأَداتَِه ــَراُط مِْث ــُل الِمْش  اَل َيْفَع

 
ـــا ـــا َفَكَأنََّه ـــصُّ ِدَماَءَن ـــًدا َتُم  َأَب

 

اَمــُة َلَبــَدْت َعَلــى َكاَســاتِهَ    اَحجَّ

 
ــا  َم

 
ــَلْيَمانِي ــَن النَّْمــِل السُّ

ــا مِ  َوبَِه

 

ــا  اتَِه ــْن َذرَّ ــْمِس َع ــلَّ َذرُّ الشَّ ــْد َق  َق

 
 اَل َيْدُخُلوَن َمَساِكنًا َبْل َيْحطُِمـونَ 

 

 ُجُلوَدَنــا َفــاْلَعْفُو مِــْن َســَطَواتَِها 

 
ُء ِسـَوى َوَزَغاتَِهـا

ْ
 َما َراَعنِـي َشـي

 

ْحَمِن مِــنْ    َنَزَغاتَِهــا َفنَُعــوُذ بِــالرَّ

 
 َســَجَعْت َعَلــى َأْوَكاِرَهــا َفَظنَنُْتَهــا

 

 ُوْرَ  اْلَحَماِم َسَجْعَن فِي َسَحَراتَِها 

 
ـــا ـــنُّ َعَقاِرًب ـــابِيُر ُتَظ ـــا َزَن  َوبَِه

 

ــَدَغاتَِها  ــْن َل ــُموِم مِ ــْرَء لِلَمْس  اَل ُب

 
ــا ــاِرِب ُرتًَّع ــاِرُب َكاأْلََق ــا ِعَق  َوبَِه

 

ـــا اهلُل   ـــا َحَماَن ـــافِينَ ـــْدَغ ُحَماتَِه  َل

 
ــــلٍ  ــــا َكَغَرابِ ــــا ِحيَطاُنَه  َوَكَأنََّم

 

ــا  ــْن َطاَقاتَِه ــُهنَّ مِ ــَن َأْرُؤَس  َأْطَلْع

 
بِيُل إَِلى النََّجاِة َواَل َنَجاةَ   َكْيَف السَّ

 

 َواَل َحَيــــاَة لَِمــــْن َرَأى َحيَّاتَِهــــا 

 
ــمُّ فِــي َنَفَســاتَِها َوالَمْكــُر فِــي  السُّ

 

ــ  ــا َوالَم ــَعاتَِهاَلَفَتاتَِه ــي َلَس  ْوُت فِ

 
ــَماُؤَها ــاْلَعنَْكُبوِت َس ــوَجُة بِ  َمنُْس

 

اَقاتَِهــا  ــَجْت بَِبرَّ ــْد ُنِس  َواأْلَْرُض َق
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ــَتاِء َســَماَءَها  َفَلَقــْد َرَأْينَــا فِــي الش 

 

ْيِف اَل َتنَْفـكُّ مِـْن َصـَعَقاتَِها   َوالصَّ

 
ْعـِد فِـي َجنََباتَِهـا  َفَضِجيُجَها َكالرَّ

 

ــَياتَِهاَوُتَرا  ــْن َحَس ــِل مِ ــا َكاْلَوْب  ُبَه

 
ــا ــى َأْرَجاِئَه ــُة َعَل ــوُم َعاِكَف  َواْلُب

 

ــَرى َعَرَصــاتَِها  ــي َث ــُع فِ  َواآْلُل َيلَم

 
ــا َه ــِب َحر  ــْن َتَلهُّ

ــْزُء مِ ــاُر ُج  َوالنَّ

 

ـــا  ـــى َلَفَحاتَِه  َوَجَهـــنَُّم ُتْعـــَزى إَِل

 
ــى آَدمُ  ــِل َيْلَق ــْن َقْب ــْت مِ َم ــْد ُرم   َق

 

نَـــا َحـــَواَء فِـــي َعَرَفاتَِهـــاَمـــَع أُ    م 

 
 َشــاَهدتُّ َمْكُتوًبــا َعَلــى َأْرَجاِئَهــا

 

ــا  ــى َعَتَباتَِه ــُطوًرا َعَل ــُت َمْس  َوَرَأْي

 
ـــا َوَخاُفوَهـــا َواَل  ـــوا مِنَْه  اَل َتْقَرُب

 

 ُتْلُقـــوا بَِأْيـــِديُكْم إَِلـــى َهَلَكاتَِهـــا 

 
اِخُلوَن بَِبابَِهـــا  َأَبـــًدا َيُقـــوُل الـــدَّ

 

ــا رَ   ــاَي ــْن آَفاتَِه ــاَس مِ ــج  النَّ  ب  َن

 
ــاِزاًل  ــَراُب َمنَ ــَدَب اْلُغ ــاُلوا إَِذا َن  َق

 

ــَكاُن مِــْن َســاَحاتَِها  ُ  السُّ  َيَتَفــرَّ

 
ـــاِعٍق  ـــَراٍب َن ـــا ُغ ـــَداِرَنا َأْلَف  َوبِ

 

َواُة َفـَأْيَن ِصـْدُ  ُرَواتَِهـا   َكَذَب الرُّ

 
 َداُر َتبِيــُت اْلِجــنُّ َتْحــُرُس َنْفَســَها

 

ـــُر بِـــاْختاَِلِف ُلَغاتَِهـــافِي   َهـــا َوَتنِْف

 
 َصـــْبًرا َلَعـــلَّ اهلَل َيْعِقـــُب َراَحـــةً 

 

ــْت َعَلــى َشــَهَواتَِها  ــنَّْفِس إِْذ ُغلَِب  لِل

 
 َكْم بِتُّ فِيَهـا ُمْفـَرًدا َواْلَعـْيُن َشـوْ 

 

ــا  ــْن َعَبَراتَِه ــحُّ مِ ــَباِح َتِس ــا لِلصَّ  ًق

 
ــَمَواِت اْلُعــ  اَل َوَأُقــوُل َيــا َربَّ السَّ

 

ــا  ــي َفَلَواتَِه ــَوْحِش فِ ــا لِْل ــا َراِزًق  َي

 
ــي ْنَيا َفِف ــدُّ ــنَِّم ال ــَكنَْتنِي بَِجَه  َأْس

 

 ُأْخَراي َهْب لِي اْلُخْلَد فِـي َجنَاتَِهـا 

 
 َعـاِجاًل 

َ
 َواْجَمْع بَِمْن َأْهَواُه َشْملِي

 

ــَتاتَِها  ــَد َش ــامَِع اأْلَْرَواِح َبْع ــا َج  َي
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 انتهى.

 قاعدة:

هذه قاعدة يف الحشرات وهو أن  مؤذي لإلنام قارص(: قوله: )وكل

 المحرم منها كل مؤذي وقارص.

 النحل:

 (:3/377قال الدميري )

ُه »صلى اهلل عليه وسلم قال:  النحل: ذباب العسل، وأن النبي َباُب ُكلُّ الذُّ

«فِي النَّاِر إِالَّ النَّْحَل 
(1)

بن  . وواحدة النحل نحلة كنخل ونخلة وقرأ يحيى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجمع الزوائد صحيح بشواهده. جاء من حديث ابن مسعود: أخرجه الطربانى كما ىف (3)

 بن طلحة، وهو مرتوك. وقد ذكره ابن حبان ىف يحيىبن  ( قال الهيثمى: فيه إسحا 37/727)

وقال: يحتج بما وافق فيه الثقات ويرتك ما انفرد به بعد أن استخرت اهلل  الثقات وىف الضعفاء

 فيه، وبقية رجاله رجال الصحيح وقد وافقه الثقات ىف أصل الحديث.

ترجمة  5/33) (، وابن عدى37533، رقم 39/332ومن حديث ابن عمر: أخرجه الطربانى )

 األوسط بن أسماء الجرمى البصرى(. وأخرجه أيًضا: الطربانى ىف بن شقيق عمر 3939

بأسانيد رجال  الكبير و األوسط (: رواه الطربانى ىف3/33(. قال الهيثمى )3535، رقم 9/367)

 بعضها ثقات كلهم، ورواه البزار باختصار.

 = وسنده حسن. (،3973) مسنده ومن حديث أنس أخرجه أبي يعلى يف
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ب: )وأوحى ربك إلى النَحل(، بفتح الحاء. والجمهور باإلسكان. قال وثا

الزجاج: سميت نحاًل ألن اهلل تعالى نحل الناس العسل، الذي يخرج منها، إذ 

، ﴿ َوَأْوَحى َربَُّك إَِلى النَّْحِل ﴾النحلة العطية وكفاها شرًفا قول اهلل تعالى: 

األنواء من وراء البيداء،  فأوحى سبحانه إليها وأثنى عليها فعلمت مساقط

فتقع هناك على كل حرارة عبقة، وزهرة أنقة، ثم تصدر عنها بما تحفظه 

 رضاًبا وتلقطه شراًبا.

قال القزويني، يف عجائب المخلوقات: فبين سبحانه أن يف النحل أعظم 

اعتبار، وهو حيوان فهيم ذو كيس وشجاعة، ونظر يف العواقب، ومعرفة 

المطر، وتدبير المرتع والمطعم، والطاعة لكبيره،  بفصول السنة. وأوقات

 واالستكانة ألميره وقائده، وبديع الصنعة وعجيب الفطرة.

قال أرسطو: النحل تسعة أصناف: منها ستة يأوي بعضها إلى بعض. 

قال: وغذاؤها من الفضول الحلوة والرطوبات التي يرشح هبا الزهرة 

سل وأوعيته، ويجمع مع ذلك والور ، ويجمع ذلك كله ويدخره، وهو الع

رطوبات دسمة، يتخذ منها بيوت العسل، وهذه الدسومات هي الشمع، وهو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(: رجاله 3/33(. قال الهيثمى )33757، رقم 33/65وحديث ابن عباس: أخرجه الطربانى ) =

(: رواه الطربانى 37/727بن خازم وهو ثقة. وقال ىف ) بن محمد رجال الصحيح غير إبراهيم

 والبزار بأسانيد ورجال بعض أسانيده ثقات. األوسط و الكبير ىف
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يلقطها بخرطومه ويحملها على فخذيه، وينقلها من فخذيه إلى صلبه، هكذا 

 قال.

والقرآن يدل على أهنا ترعى الزهر، فيستحيل يف جوفها عساًل وتلقيه من 

﴿ ُثمَّ ُكِلي مِْن ُكل  مقنطرة قال اهلل تعالى: أفواهها، فيجتمع منه القناطير ال

الثََّمَراِت َفاْسُلِكي ُسُبَل َرب ِك ُذُلاًل َيْخُرُج مِْن ُبُطونَِها َشَراُب ُمْخَتلُِف َأْلَواُنُه فِيِه 

المراد به بعضها،  ﴿ مِْن ُكل  الثََّمَراِت ﴾،وقوله: [، 62]النحل:ِشَفاُء لِلنَّاِس ﴾

ٍء ﴾ى: نظيره قوله تعال
ْ
يريد البعض واختالف األلوان  ﴿ َوُأوتَِيْت مِْن ُكل  َشي

يف العسل بحسب اختالف النحل والمرعى، وقد يختلف طعمه الختالف 

المرعى. ومن هذا المعنى قول زينب رضي اهلل تعالى عنها للنبي جرست 

نحلة العرفط، حين شبهت رائحته برائحة المغافير والحديث مشهور يف 

 وغيرهما. الصحيحين

ومن شأنه يف تدبير معاشه أنه إذا أصاب موضًعا نقيًّا بنى فيه بيوًتا من 

الشمع أواًل، ثم بنى البيوت التي تأوي فيها الملوك، ثم بيوت الذكور التي ال 

تعمل شيًئا. والذكور أصغر جرًما من اإلناث وهي تكثر المادة داخل الخلية، 

 الهواء ثم تعود إلى الخلية. وإن طارت فهي تخرج بأجمعها وترتفع يف

والنحل تعمل الشمع أواًل، ثم تلقي البزر ألنه لها بمنزلة العش للطير، فإذا 

ألقته قعدت عليه وحضنته، كما يحضن الطير، فيكون من ذلك البزر دود 

أبيض، ثم ينهض الدود وتغذي نفسها ثم تطير، وهي ال تقعد على أزهار 
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بعض البيوت عساًل وبعضها فراًخا، ومن  مختلفة بل على زهر واحد، وتمأل

عادهتا أهنا إذا رأت فساًدا من ملك، إما أن تعزله وإما أن تقتله، وأكثر ما تقتل 

خارج الخلية. والملوك ال تخرج إال مع جميع النحل، فإذا عجز الملك عن 

 الطيران، حملته. 

، ومن خصائص الملك أنه ليس له حمة يلسع هبا، وأفضل ملوكها الشقر

وأسوؤها الرقط بسواد. والنحل تجتمع فتقسم األعمال فبعضها يعمل 

العسل، وبعضها يعمل الشمع، وبعضها يسقي الماء، وبعضها يبني البيوت، 

وبيوهتا من أعجب األشياء؛ ألهنا مبنية على الشكل المسدس الذي ال 

ينحرف، كأنه استنبط بقياس هندسي. ثم هو يف دائرة مسدسة، ال يوجد فيها 

اختالف، فبذلك اتصلت حتى صارت كالقطعة الواحدة، وذلك ألن األشكال 

من الثالث إلى العشر، إذا جمع كل واحد منها إلى أمثاله لم يتصل، وجاءت 

بينها فروج، إال الشكل المسدس، فإنه إذا جمع إلى أمثاله اتصل، كأنه قطعة 

من أثر صنع  واحدة وكل هذا بغير مقياس منها وال آلة وال بركار، بل ذلك

﴿ َوَأْوَحى َربَُّك إَِلى النَّْحِل َأِن اتَِّخِذي اللطيف الخبير وإلهامه إياها، كما قال: 

ا َيْعِرُشوَن ﴾ َجِر َومِمَّ  اآلية. [،67]النحل:مَِن اْلِجَباِل ُبُيوًتا َومَِن الشَّ

فتأمل كمال طاعتها وحسن امتثالها ألمر رهبا، كيف اتخذت بيوًتا يف هذه 

نة الثالثة الجبال والشجر وبيوت الناس حيث يعرشون؛ أي حيث يبنون األمك

العروش، فال ترى للنحل بيًتا يف غير هذه األمكنة الثالثة البتة. وتأمل كيف 
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كانت أكثر بيوهتا يف الجبال، وهي المتقدمة يف اآلية ثم األشجار وهي دون 

ها حسن االمتثال ذلك، ثم فيما يعرش الناس وهي أقل بيوهتا. فانظر كيف أدا

إلى أن اتخذت البيوت قبل المرعى. فهي تتخذها أواًل، فإذا استقر لها بيت 

خرجت منه فرعت وأكلت من الثمرات، ثم أوت إلى بيوهتا، ألن رهبا أمرها 

باتخاذ البيوت أواًل، ثم األكل بعد ذلك، وقال يف اإلحياء: انظر إلى النحل 

الجبال بيوًتا، وكيف استخرج من كيف أوحى اهلل إليها، حتى اتخذت من 

 لعاهبا الشمع والعسل، وجعل أحدهما ضياء واآلخر شفاء.

ثم لو تأملت عجائب أمرها يف تناولها األزهار واألنوار، واحرتازها من 

النجاسات واألقذار، وطاعتها لواحد من جملتها، وهو أكربها شخًصا وهو 

نصاف بينها، حتى إنه ليقتل أميرها، ثم ما سخر اهلل ألميرها من العدل واإل

منها على باب المنفذ، كل ما وقع منها على نجاسة، لقضيت من ذلك 

العجب، إن كنت بصيًرا يف نفسك، وفارًغا من هم بطنك وفرجك، وشهوات 

 نفسك، يف معاداة أقرانك، ومواالة إخوانك.

ثم دع عنك جميع ذلك، وانظر إلى بنياهنا بيًتا من الشمع، واختيارها من 

جميع األشكال، الشكل المسدس، فال تبني بيتها مستديًرا وال مربًعا وال 

مخمًسا، بل مسدًسا لخاصية يف الشكل المسدس، يقصر فهم المهندس عن 

درك ذلك، وهو أن أوسع األشكال وأحواها المستدير، ومما يقرب منه فإن 
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مربع المربع تخرج منه زوايا ضائعة، وشكل النحل مستدير مستطيل، فرتك ال

 حتى ال تبقى الزوايا فارغة.

ثم لو بناها مستديرة لبقيت خارج البيوت فرج ضائعة، فإن األشكال 

المستديرة، إذا اجتمعت لم تجتمع مرتاصة، بحيث ال يبقى بعد اجتماعها 

فرجة، إال المسدس. وهذه خاصية هذا الشكل، فانظر كيف ألهم اهلل تعالى 

وعناية بوجوده، فيما هو محتاج إليه النحل على صغر جرمه ذلك لطًفا به 

 ليهنأ عيشه. فسبحانه ما أعظم شأنه وأوسع لطفه وامتنانه.

ويف طبعه أنه يهرب بعضه من بعض، ويقاتل بعضه بعًضا يف الخاليا، 

ويلسع من دنا من الخلية، وربما هلك المسلوع، وإذا هلك شيء منها داخل 

ه أيًضا النظافة، فلذلك يخرج الخاليا، أخرجته األحياء إلى خارج، ويف طبع

 رجيعه من الخلية، ألنه منتن الريح.

وهو يعمل زماين الربيع والخريف، والذي يعمله يف الربيع أجود. 

والصغير أعمل من الكبير، وهو يشرب من الماء ما كان صافًيا عذًبا، يطلبه 

حيث كان، وال يأكل من العسل إال قدر شبعه، وإذا قل العسل يف الخلية، 

قذفه بالماء ليكثر، خوًفا على نفسه من نفاذه، ألنه إذا نفد، أفسد النحل بيوت 

 الملوك وبيوت الذكور، وربما قتلت ما كان منها هناك.
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ويف طبعه أنه متى طار من الخلية يرعى ثم يعود، فتعود كل نحلة إلى 

 مكاهنا ال تخطئه.

اضع الزهر وأهل مصر يحولون الخاليا يف السفن ويسافرون هبا إلى مو

والشجر، فإذا اجتمع يف المرعى فتحت أبواب الخاليا، فيخرج النحل منها 

ويرعى يومه أجمع، فإذا أمسى عاد إلى السفينة وأخفت كل نحلة منها مكاهنا 

 همن الخلية ال تتغير عنه. ا

 النحل حرام؛ لنهي النبي عن قتله. حكمه:

 (:3/333وقال الدميري )

رم أكلها على األصح، وإن كان عسلها كره مجاهد قتل النحل، ويح

حالال، كاآلدمية لبنها حالل ولحمها حرام. وأباح بعض السلف أكلها 

كالجرادة، وهو وجه ضعيف يف المذهب. ويحرم قتلها، والدليل على الحرمة 

هني النبي عن قتلها. ويف اإلبانة، يف كتاب الحج، يكره قتلها، وما ذكره 

راهة وذكره غيره من التحريم مفرع، على منع الفوراين يف اإلنابة من الك

األكل، فإن أبحناه جاز قتله كالجراد، وكان القياس جواز قتل النحل، ألنه من 

ذوات اإلبر، وما فيه من المنفعة يعارض بالضرر، ألنه يصول ويلدغ اآلدمي 

 وغيره.



 أنواع الفأر

 

743 

 
وقد ذكر الرافعي، يف كتاب الحج، أنه يجوز قتل الصقر والبازي من 

ونحوها كما تقدم يف الكالم عليها، يف أماكنها، وعلله بأن المنفعة  الجوارح

فيها معارضة بالمضرة، وهو اصطيادها طيور الناس، فجعلوا المضرة التي 

فيها مبيحة لقتلها، ولم يجعلوا المنفعة التي فيها عاصمة من القتل. إال أنه 

اهلل بالتسليم )هنى عن قتل النحل(، كما تقدم، وال شيء يف قوله إال طاعة 

 . ألمره

وأما بيع النحل، وهو يف الكوارة فصحيح إن رؤى جميعه، وإال فهو بيع 

عكسه. وصورة  التهذيب غائب، فإن باعها وهي طائرة ففي التتمة يصح، ويف

المسألة أن تكون األم يف الكوارة كما قاله ابن الرفعة، وإال صح من الوجهين 

طير من وجهين: أحدهما أهنا ال تقصد الصحة. والفر  بينها وبين باقي ال

بالجوارح بخالف غيرها، والثاين أهنا ال تأكل يف الغالب والعادة إال مما 

ترعاه، فلو توفق يف صحة البيع على حبسها لربما أضر هبا أو تعذر بسببه 

 بيعها، بخالف غيرها من الطيور.

واحتج وقال أبوحنيفة: ال يصح بيع النحل كالزنبور وسائر الحشرات، 

أصحابنا بأنه حيوان طاهر منتفع به، فجاز بيعه كالشاة والحمام بخالف 

الزنبور والحشرات، فإنه ال منفعة فيها كدود القز، ويبقى لها يف الكوارة شيًئا 

من العسل، فإن كان االشتيار يف الشتاء وتعذر الخروج، يكون المبقي أكثر. 
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عسل. وقد قيل تشوى دجاجة فإن أغنى عن العسل غيره، لم يتعين إبقاء ال

 هوتعلق على باب الكوارة لتأكل منها. ا

 الزنبور:

 (:7/37قال الدميري )

الزنبور: الدبر وهي تؤنث والزنابير لغة فيها وربما سميت النحلة زنبوًرا، 

: ليس أحد سمعته يذكر كنية  كتاب ليس والجمع الزنابير. قال ابن خالويه، يف

هد فإنه قال: كنيته أبوعلي وهو صنفان جبلي الزنبور إال أبا عمر والزا

وسهلي: فالجبلي يأوي الجبال ويعشش يف الشجر ولونه إلى السواد وبدء 

خلقه دود، ثم يصير كذلك، ويتخذ بيوًتا من تراب كبيوت النحل، ويجعل 

لبيته أربعة أبواب لمهاب الرياح األربع، وله حمة يلسع هبا، وغذاؤه من 

ميز ذكورها منه إناثها بكرب الجثة. والسهلي لونه أحمر الثمار واألزهار. ويت

ويتخذ عشه تحت األرض، ويخرج منه الرتاب كما يفعل النمل ويختفي يف 

الشتاء ألنه متى َهر فيه هلك، فهو ينام من الربد طول الشتاء كالميتة وال 

يدخر القوت للشتاء بخالف النمل، فإذا جاء الربيع وقد صارت الزنابير من 

د وعدم القوت كالخشب اليابس، نفخ اهلل تعالى يف تلك الجثث الحياة الرب

فتعيش مثل العام األول، وذلك دأهبا. ومن هذا النوع صنف مختلف اللون 

مستطيل الجسد، يف طبعه الحرص والشره، يطلب المطابخ ويأكل ما فيها من 
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بأسره اللحوم، ويطير منفرًدا ويسكن بطن األرض والجدران، وهذا الحيوان 

مقسوم من وسطه ولذلك ال يتنفس من جوفه البتة ومتى غمس يف الدهن 

سكنت حركته، وإنما ذلك لضيق منافذه، فإذا طرح يف الخل عاش وطار. قال 

الزمخشري يف تفسير سورة األعراف: قد يجعل المتوقع الذي البد منه بمنزلة 

اري دخل بن ثابت األنص بن حسان الواقع. ومنه ما روي أن عبدالرحمن

على أبيه وهو يبكي، وهو إذ ذاك طفل، فقال له: ما يبكيك؟ فقال: لسعني 

طائر كأنه ملتف يف بردي حربة فقال حسان: يا بني قلت الشعر ورب الكعبة! 

 أي ستقوله. فجعل المتوقع كالواقع. وما أحسن قول األول:

ْنُبــــوِر َواْلَبــــاِزي َجِميًعــــا  َولِلزَّ

 

 نَِحــُة َوَخْفــُق َلــَدى الطََّيــَراِن َأْج  

 
 َوَلكِـــْن َبـــْيَن َمـــا َيْصـــَطاُد َبـــازُ 

 

ـــْرُ    ـــوُر َف ْنُب ـــَطاُدُه الزَّ ـــا َيْص  َوَم

 
 بن عسكر قاضي السالمية بقوله: وقد أجاد الشيخ زهير الدين

هِ   فِي ُزْخُرِف اْلَقـْوِل َتـْزِييُن لَِباطِلـِ

 

ــرِ   ــوُء َتْعبِي ــِه ُس ــْد َيْعَتِري ــقُّ َق   َواْلَح

 
 َذا ُمَجاُج النَّْحـِل َتْمَدُحـهُ َتُقوُل هَ 

 

ــابِيرِ   َن ُء الزَّ ْ
ــي ــْل َق ــَت َفُق   َوإِْن َذَمْم

 
ا َوَما َغيَّْرَت مِـْن ِصـَفةٍ   َمْدًحا َوَذمًّ

 

  ِسْحُر اْلَبَياِن ُيِري الظَّلَمـاَء َكـالنُّورِ  

 
 بن منقذ ملغًزا يف الزنبور والنحل: وقال شرف الدولة

ــا  َدْيِن َتُرنًُّم ــر  ــسٍ َوُمَغ ــي َمْجلِ  فِ

 

ــــَوامُ   ــــا اأْلَْق ََذاُهَم
ِ
ــــا أل   َفنََفاُهَم

 



 يف شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان فتح ذي الجالل واإلكرام

 

746 

  

  

  

 

ــهِ  ــوُد بَِعْكِس ــا َيُج ــوُد بَِم ــَذا َيُج  َه

 

ــــاَلمُ   ــــُد َذا َوَذاَك ُي ــــَذا َفُيْحَم  َه

 
يحرم أكله الستخباثه، ويستحب قتله لما روى ابن عدي يف  حكمه:

 عليه بن علي عن أنس رضي اهلل تعالى عنه أن النبي صلى اهلل ترجمة مسلمة

«َمْن َقَتَل ُزْنُبوًرا اْكَتَسَب َثاَلَث َحَسنَاٍت »وسلم قال: 
(1)

، لكن يكره إحرا  

 .  معالم السنن بيوهتا بالنار قاله الخطابي يف

وسئل االمام أحمد عن تدخين بيوت الزنابير فقال: إذا خشي أذاها فال 

 هرات. ابأس به وهو أحب إلي من تحريقها. وال يصح بيعها ألهنا من الحش

 الصرارة:

 لعله يريد به صرار الليل وهو المعروف بالجدجد.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولفظه: أخربنا الشيخ أبوأحمد  المنتقى من مسموعات مرو أخرجه الضياء المقدسي يف (3)

بن محمد السعدي، ثنا  بن يعقوب الزرقي، أنبأ أبوعبدالرحمن عبداهلل بن أحمد محمد

بن  بن عبدالرحمن، عن مقاتل بن عبدالرحمن، ثنا عمر بن حماد، ثنا سليمان عبداهلل

عنه، عن النبي صلى اهلل عليه بن مسعود رضي اهلل  بن ضمرة، عن عبداهلل حيان، عن عاصم

من قتل زنبوًرا كتبت له ثالث حسنات ومحى عنه مثلها من السيئات، ومن »وسلم أنه قال: 

قتل وزغة كتبت له عشرون حسنة ومحى عنه مثلها من السيئات، ومن قتل حية فكأنما قتل 

قد أشار إلى و كنز ا لعمال . والحديث يف«كافًرا من أهل الحرب جاء يطفد نور اهلل تعالى

( وأشار إلى الديلمي 97772للسيوطي رقم ) جامع األحاديث الديلمي، وكذلك هو يف

 والشاشي.
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 (:7/77قال الدميري )

الصرصر: ويقال له الصرصار أيًضا، حيوان فيه شبه من الجراد، قفاز 

يصيح صياًحا رقيًقا، وأكثر صياحه بالليل ولذلك سمي صرار الليل، وهو نوع 

دجد والجوهري فسر من بنات وردان عري عن األجنحة. وقيل: إنه الج

الجدجد بصرار الليل، وال يعرف مكانه إال بتتبع صوته، وأمكنته المواضع 

الندية، وألوانه مختلفة فمنه ما هو أسود، ومنه ما هو أزر  ومنه ما هو أحمر، 

 هوهو جندب الصحارى والفلوات. ا

 (:9/972قال الدميري )

، وفيه شبه الُجدجد بالضم، صرار الليل، قاله الجوهري وهو قفاز

بالجداجد. وقال الميداين الجدجد ضرب من الخنافس بصوت يف الصحاري 

من أول الليل إلى الصبح، فإذا طلبه طالب لم يره، ولهذا قالوا أكمن من 

 هجدجد. ا

 ذكر الدميري أنه حرام لالستقذار. حكمه:

 والذي يظهر لي الحل لعدم وجود الدليل على حرمته.

 بنات وردان:

 (:3/379ي )قال الدمير
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بنات وردان: بفتح الواو وتسمى فالية األفاعي، وهي دويبة تتولد يف 

األماكن الندية وأكثر ما تكون يف الحمامات والسقايات، ومنها األسود 

واألحمر واألبيض واألصهب، وإذا تكونت تسافدت وباضت بيًضا 

مستطيال، وهي تألف الحشوش، وقد وصف بعض الشعراء بنات وردان 

 ال:حيث ق

ــهُ  ــْيَس َينَْعُت ــاُت ِوْرَداَن ِجــنُْس َل  َبنَ

 

 فِي َوْصـِفي َوَتْشـبِيِهي 
َ
  َخْلُق َكنَْعتِي

 
 َكِمْثِل َأْنَصاِف ُبْسٍر َأْحَمـٍر ُتِرَكـْت 

 

ــهِ   ــُه فِي ــِقيِقِه َأْقَماُع ــِد َتْش ــْن َبْع   مِ

 
تحريم األكل الستقذارها، وال يصح بيعها كسائر الحشرات  حكمها:

فع هبا، لكنها إذا وقعت يف الماء الطهور ال تنجسه، ويعفى عن التي ال ينت

 ذلك، وكذا كل ما ليست له نفس سائلة أي دم يسيل عند قتله.

فرع: قال األصحاب: ما ال يظهر فيه منفعة وال مضرة، كبنات وردان 

والخنافس والجعالن والدود والسرطان والرخم والنعامة والعصافير 

يحرم، وعد الرافعي منه: الكلب غير العقور، قال: وال والذباب يكره قتله وال 

 ها«. يجوز قتل النمل والنحل والخطاف والضفدع

 القرنبى:

 (:3/777قال الدميري )
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القرنبى: مقصور، دويبة طويلة الرجلين مثل الخنفساء، أو أعظم منها 

بيسير. وقال الميداين، يف قولهم ألز  من القرنبى: إهنا الجعل، وقال يف 

ضع آخر: مثل الخنفس منقطة الظهر طويلة القوائم. ويف أدب الكاتب أهنا مو

 أكرب من الخنفساء، قال األخطل يصف جارية وبعلها:

ـــاَد اهلل ـــا ِعَب ـــيَّمُ  ِ َأاَل َي ـــي ُمَت  َقْلبِ

 

  بَِأْحَسِن َمْن َصلَّى َوَأْقـَبِحِهْم َبْعـاَل  

 
ــا ــى ُعُكنَاتَِه ــْت َعَل ــاُم إَِذا َناَم  َينَ

 

ــثَ   ــىَوَيْل ــاَلَفِة َأْو َأْحَل ــا َكالسُّ   ُم َفاَه

 
ــةٍ  ــلَّ َلْيَل ــاِئَها ُك ــى َأْحَش ــِدبُّ َعَل  َي

 

  َدبِيَب اْلَقَرْنَبى َباَت َيْعُلو َنًقا َسـْهاَل  

 
 هقال الجاحظ: إهنا تقتات الروث وتطلبه كما يطلبه الجعل. ا

 حكمها: التحريم.

 الجعل:

 (:9/957قال الدميري )

معه جعالن بكسر الجيم والعين ساكنة. الجعل: كصرد ورطب ج

والناس يسمونه أبا جعران ألنه يجمع الجعر اليابس ويدخره يف بيته. و هو 

دويبة معروفة يسمى الزعقو ، تعض البهائم يف فروجها فتهرب، وهو أكرب 

من الخنفساء شديد السواد، يف بطنه لون حمرة، للذكر قرنان، يوجد كثيًرا يف 

ميس ومواضع الروث، ويتولد غالًبا من أخثاء البقر، ومن مراح البقر والجوا
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شأنه جمع النجاسة وادخارها. ومن عجيب أمره، أنه يموت من ريح الورد 

 وريح الطيب، فإذا أعيد إلى الروث عاش، قال أبوالطيب يصفه يف شعره:

 )َكَما َتُضرُّ ِرَياُح اْلَوْرِد بِاْلُجَعِل(

إذا طار وله ستة أرجل وسنام مرتفع  وله جناحان ال يكادان يريان إال

ا، وهو يمشي القهقرى أي يمشي إلى خلف وهو مع هذه المشية يهتدي  جدًّ

إلى بيته، ويسمى الكربتل وإذا أراد الطيران تنفش فيظهر جناحاه فيطير. ومن 

عادته أن يحرس النيام فمن قام لقضاء حاجته تبعه، وذلك من شهوته للغائط؛ 

 ألنه قوته. انتهى.

 يحرم أكله لخبثه. حكمه:

 أي يقولون أثقل من جعل. قوله: )شخص بطين قد جرى فيه المثل(:

 أي تطلب من أحدث الخرى. وقوله: )وتروم من فعل(:
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 ِحَماُر َقبَّانَ 

ـــاَن َلـــُه ُصـــنَْيَمهْ -963  ِحَمـــاُر َقبَّ

 

ـــَحْيَمهْ   ـــُه َأُبوُش ـــِرِه مِنْ ْه ََ ـــي    فِ

 
 َت الظُّْهـرِ َينَْدسُّ فِي التَُّراِب َوقْ -969

 

 فِـــي َقـــْدِر ِدينَـــاٍر َتـــَراُه َيْجـــِري 

 
 َواْلُخنُْفَسا َتْحـُرُم َكـاْلَقَرْنَبى-967

 

  َوَهَكـــَذا اْلُجْعـــاَلُن َواْلَحنَْطَبـــا 

 
 ِقيَل اْلَحنَْطَبا َذَكـُر اْلَخنَـافِسِ -963

 

ــاِئسِ   ــْن َنَف ــْيَس مِ ــيُس َل ــَو َخِس   َفْه

 
 نَْطَبـاَوَبْعُضُهْم َقـاَل َبـِل اْلحَ -965

 

ـــى   ُتْحَب
َ
ـــي ـــَراُد َفْه ـــوُرُه اْلَج   ُذُك

 
 الشرح:

 ومن الحشرات حمار قبان:

 (:9/793قال الدميري )

: هو فعالن من قب ألنه ال ينصرف  التحرير حمار قبان: قال النووي يف

 يف معرفة وال نكرة.

وقال الجوهري: هي دويبة وقبان فعالن من قب ألن العرب ال تصرفه 

دهم ولو كان فعااًل لصرفته تقول رأيت قطيًعا من حمر قبان وهو معرفة عن

 غير منصرف قال الشاعر:

 َيـــا َعَجًبـــا َلَقـــْد َرَأْيـــُت َعَجًبـــا

 

ــــا  ــــاَن َيُســــوُ  َأْرَنَب   ِحَمــــاُر َقبَّ

 
ــــْذَهَبا ــــا َأْن َت ــــا َيْمنَُعَه  َخاَطَبَه

 

ـــا  ـــاَل َمْرَحَب ـــِت اْرِدْفنِـــي َفَق   َفَقاَل
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ه من الصرفيين، أن كل اسم يكون يف آخره نون وقد ذكر ابن مالك وغير

بعد ألف بينها وبين فاء الكلمة مشدد، فهو محتمل ألصالة النونات وزيادة 

أحد المثلين وبالعكس ومثلوا ذلك بحسان ودكان وتبان وريان ونحوها 

فقالوا: حسان إن أخذ من الحسن فنونه أصلية وإحدى السينين زائدة، وإن 

زائدة مع األلف ووزنه على األول فعال وعلى الثاين أخذ من الحس فنونه 

لزيادة األلف والنون دون األول وتبان إن أخذ من التبن فنونه أصلية، وإن 

أخذ من التب، وهو الخسران، فنونه زائدة مع األلف فيمنع الصرف إذا عرف 

هذا فقبان يجوز أن يكون مأخوًذا من القب وهو الضمور واألقب ضامر 

قال الجوهري. والخيل القب الضوامر وقد أنشد الجاحظ يصف البطن كما 

 نسوة:

ًدا=ِقبَّ اْلُبُطوِن َرَواِجَح اأْلَْكَفالِ  َ َقَطا اْلبَِطاِح َتَأوُّ
 َيْمِشيَن َمْشي

فحمار قبان يجوز أن يكون مأخوًذا من هذا لضمور بطنه، فإنه دويبة 

كن الندية على َهرها مستديرة، بقدر الدينار، ضامرة البطن متولدة من األما

شبه المجن مرتفعة الظهر، كأن َهرها قبة إذا مشت ال يرى منها سوى 

أطراف رجليها، ورأسها ال يرى عند المشي، إال أن تقلب على َهرها، ألن 

أمام وجهها حاجًزا مستديًرا، وهي أقل سواًدا من الخنفساء، وأصغر منها ولها 

الب، ومواضع الزبل ويجوز أن ستة أرجل، تألف المواضع السبخة يف الغ

يكون لفظ قبان مأخوًذا من قبن يف األرض قبوًنا إذا ذهب، قال صاحب 
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المفردات: وهذه الدابة هي التي تسمى هدبة وهي كثيرة األرجل، تستدير 

عندما تلمس. ومن حمار قبان نوع ضامر البطن غير مستدير، والناس يسمونه 

لظاهر أنه صغار حمار قبان وأنه بعد أبا شحيمة، يألف المواضع الندية، وا

يأخذ يف الكرب. وأهل اليمن يطلقونه على دويبة فو  الجرادة من نوع الفراش. 

واالشتقا  ال يساعده ويجوز اشتقاقه من قبن المتاع إذا وزنه فعلى هذا 

ينصرف ألصالة النون. والقبان الذي يوزن به قال الشعبي: معناه العدل 

 األول أَهر. فذلك التزمت العرب منعه من الصرف.بالرومية، واالشتقا  

 يحرم أكلها الستخباثها. حكمه:

 هاألمثال: قالوا: أذل من حمار قبان. ا

 ( وزاد عليه:67) التبيان وذكر ذلك المصنف يف

ومن حمار قبان نوع ضامر البطن غير مستدير والناس يسمونه أبوشحيمة 

حمار قبان ولعله بعد يأخذ من  يألف المواضع الندية والظاهر أنه من صغار

الكرب، وأهل اليمن يطلقون حمار قبان على دويبة فو  الجرادة من نوع 

 هالفراش، واالشتقا  ال يساعد. ا

 الخنفساء:

 (:9/777قال الدميري )
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الخنفساء: معروفة، وهي بفتح الفاء ممدودة األنثى خنفساءة وقال ابن 

جعل منتنة الريح. واألنثى خنفسة سيده: الخنفساء دويبة سوداء أصغر من ال

وخنفساءة وضم الفاء يف كل ذلك لغة. والخنفس إسم للكثير من الخنافس. 

وقال األصمعي: ال يقال خنفساءة بالهاء وكنيتها أم القسور وأم األسود، وأم 

مخرج وأم اللجاج، وأم التن، تتولد من عفونة األرض وهي طويلة الظمأ 

ولهذا يسميها أهل المدينة الشريفة جارية  وبينها وبين العقرب صداقة،

 العقرب.

وهي أنواع منها الجعل وحمار قبان، وبنات وردان، والحنطب وهو ذكر 

الخنافس، والخنفساء مخصوصة بكثرة الفسو كالظربان ولذلك تقول العرب 

بن إسحا : طريق طرد  يف أمثالها: )إذا تحركت الخنفساء فست(. قال حنين

 يف أماكنها الكرفس فإهنا هترب من ذلك المكان.الخنافس أن يطرح 

يحرم أكلها الستخباثها. وقال األصحاب: ما ال يظهر فيه ضر  حكمها:

وال نفع، كالخنافس والدود والجعالن والسرطان والبغاث والرخمة 

والعظاءة والسلحفاة والذباب وأشباهها، يكره قتلها للمحرم وغيره، هكذا 

م الحرمين وجًها شاًذا إنه ال يحرم قتل الطيور قطع به الجمهور. وحكى إما

والحشرات. ودليل الكراهة أنه عبث بال حاجة. وقد ثبت يف صحيح مسلم 

بن أوس رضي اهلل تعالى عنه أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال:  عن شداد

ٍء، َفإَِذا َقَتْلُتْم َفَأْحِسنُ »
ْ
ْحَساَن َعَلى ُكل  َشي ، وليس من «وا اْلِقْتَلةَ إِنَّ اهلَل َكَتَب اإْلِ
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اإلحسان قتلها عبًثا. وروى البيهقي عن قطبة الصحابي رضي اهلل تعالى عنه 

 هأنه كان يكره أن يقتل الرجل ما ال يضره. ا

 الحنظب:

 (:9/737قال الدميري )

الحنظب: الذكر من الجراد. وقال الخليل: الحناَب الخنافس. الواحدة 

فهاين: من المركبات بين الثعلب والهرة حنظب وحنظباء وقال حمزة األص

 بن ثابت رضي اهلل تعالى عنه: الوحشية الحنظب. وأنشد لحسان

ــــهُ  ــــَت اْبنُ ــــوَك وأْن ــــوَك أُب  أُب

 

ــــْئَس األُب    وب
ُّ
ــــي ــــئس الُبنَ  فب

 
ــــــةُ  ــــــَك َســــــْوَداء ُنوبِيَّ  وُأمُّ

 

ـــــُب   ـــــا الُحنُْظ ـــــأنَّ أَنامَِلَه   ك

 
ــــا ــــا مردف ــــوَك له ــــُت أُب  َيبِي

 

  د الهـــرَة الثَّْعَلـــُب َكَمـــا َســـَافَ  

 
 قال الطماحي يصف كلًبا أسود:

ْئِب َوَلْيـِل اْلَحـاِرْس   َأْعَدْدُت لِلـذ 

 

ـــاِرْس   ـــَل اْلَف ـــَع مِْث ًرا َأْتَل ـــدَّ   ُمَص

 
ــانِْس  ــَأْنٍف َخ يَح بِ ــر  ــَتْقبُِل ال  َيْس

 

 فِــي مِْثــِل ِجْلــِد اْلَحنَْطَبــاِء اْلَيــابِْس  

 
 انتهى.

تها سيكون القول فيها فإن كانت من على الخالف يف معرفحكمها: 

 الخنافس فهي مثلها وإن كانت من الجراد فلها حكمها، واهلل أعلم.
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أي إذا كانت ذكور الجراد فهي حالل  قوله: )ذكور الجراد فهي ُتجبى(:

 طيب على ما تقدم يف الجراد.
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 تتمة القول يف الحشرات

 َوَيْحُرُم اْلِحـْرَذْوُن َواْلَعَظاَيـهْ -963

 

ـــهْ وَ   َواَي ـــَذا الر  ـــْحَمُة اأْلَْرِض َك   َش

 
َطْت َشـْحَمُتَها بُِحْمـَرهْ -967  َقْد ُنق 

 

ــْهَرهْ   ــي الشُّ ــَمْيَكًة فِ ــَبَهْت ُس   َفَأْش

 
َوالطََّحـــُن َكـــالَوْزِغ ِرَمـــاَل -962

ــــــــــــــــــــــــــــــــهْ   اْلَباِدَي

 

ـــهْ   اِوَي ـــوُل الرَّ ـــَذا َيُق ـــا َك   َيْطَحنَُه

 
 َطـاِحنُ  َفإِْن َتُقْل إِْطَحْن َلنَا َيا-937

 

ــــوا  ــــَذا َيْعنُ ــــُدوُر َه ــــِه َي   بَِبْطنِ

 
 َوَأْلَحُقــوا بِنَــْوِع َســاٍم َوْحــَرهْ -933

 

  ُدَوْيَبـــًة َكـــاْلَوْزِغ فِيَهـــا ِعْبــــَرهْ  

 
ــبَّهُ -939 ــا ُيَش ــاأْلَْرِض بَِه ــَزُ  بِ  َتْل

 

ـــَتَبهُ   ـــُدُه ُيْش ـــْدٍر ِحْق ـــِر َص   َوَوْح

 
 اَوَبْعُضُهْم َقْد َأَكَل اأْلََباِرَصـ-937

 

ـــا  ـــِذِه َخَصاِئَص ـــا َوَه ـــا َعاَفَه  َم

 َلْو ُكنْـَت لَِهـَذا َخالَِصـا ِ َواهلل-933 

 

ـــا  ـــَل اأْلََباِرَص ـــًدا َأَك ـــَت َعْب  َلُكنْ

 
 الشرح:

 هذا بيان لحكم بعض الحشرات أيًضا.

 الحرذون:

 (:9/927قال الدميري )

الحرذون: بكسر الحاء وبالذال المعجمة دويبة شبيهة بالضب، وقيل: هو 

ذكر الضب ألن له ذكرين مثله وهو من ذوات السموم يوجد يف العمران 

المهجورة كثيًرا له كف ككف اإلنسان مقسومة األصابع إلى األنامل، وجلده 
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ال برص فيه، بخالف سام أبرص، والحق أنه غير الورل خالًفا لعبداللطيف 

 البغدادي.

 هتحريم األكل ألنه من ذوات السموم. ا حكمه:

كان كما يقولون أنه ذكر الضب فهو حالل إذا ال تفريق بين  إن :أقول

 ذكره وأنثاه يف الحرمة، واهلل أعلم.

 أنه يطلق على ذكر الضب ودويبة أخرى. القاموس لكن يف

 العظاية:

 (:7/353قال الدميري )

العظاءة: بالظاء المعجمة المفتوحة والمد: دويبة أكرب من الوزغة، ويقال 

 بن عوف: يًضا والجمع عظاء وعظايا. قال عبدالرحمنيف الواحدة عظاية أ

 َكِمْثِل اْلِهر  َيْلَتِمُس اْلَعَظاَيا

وقال األزهري: هي دويبة ملساء تعدو وتزور كثيًرا، تشبه سام أبرص إال 

أهنا أحسن منه، وال تؤذي وتسمى شحمة األرض، وشحمة الرمل، وهي 

ألخضر وكلها منقطة بالسواد، أنواع كثيرة، منها األبيض واألحمر واألصفر وا

وهذه األلوان بحسب مساكنها فإن منها ما يسكن الرمال ومنها ما يسكن قريًبا 
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من الماء والعشب، ومنها ما يألف الناس وتبقى يف جحرها أربعة أشهر ال 

 تطعم شيًئا، ومن طبعها محبة الشمس لتصلب فيها.

الحيوانات ومن خرافات العرب قالوا: إن السموم لما فرقت على 

احتبست العظاءة عند التفرقة حتى نفد السم، وأخذ كل حيوان قسطه منه على 

قدر السبق إليه، فلم يكن لها فيه نصيب، ومن طبعها أهنا تمشي مشًيا سريًعا 

ثم تقف، ويقال: إن ذلك لما يعرض لها من التذكر واألسف، على ما فاهتا 

 من السم وهذه تسمى بأرض مصر السحلية.

 همحرمة األكل. ا :الحكم

هي معروفة عندنا، وهي يف لهجة بلدنا تسمى )الربمة(، كأن ذيلها  :أقول

 مقطوع أو محرو .

 شحمة األرض:

 (: 7/65قال الدميري )

شحمة األرض: دويبة إذا مسها اإلنسان تجمعت وصارت مثل الخرزة. 

وقال القزويني، يف األشكال: إن شحمة األرض تسمى بالخراطي وهي دودة 

طويلة حمراء، توجد يف المواضع الندية. وقال الزمخشري، يف ربيع األبرار: 

إهنا دويبة منقطة بحمرة، كأهنا سمكة بيضاء، يشبه هبا كف المرأة. وقال 
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هرمس: إهنا دابة صغيرة طيبة الريح، ال تحرقها النار، وتدخل يف النار من 

 جانب وتخرج من جانب.

لنار ولو دخل فيها وإذا أخذت، الخواص: من طلي بشحمها لم تضره ا

شحمة األرض وجففت وسقي منها قدر درهم للمرأة التي تعسرت والدهتا 

فإهنا تلد من ساعتها. وقال القزويني: إذا شويت وأكلت بالخبز فتتت الحصا 

من المثانة وتجفف وتطعم لصاحب اليرقان فإهنا تذهب صفرته. ورمادهما 

 ينبت الشعر ويزيل القرع.يخلط بدهن، ويطلى به رأس األقرع، 

 هغير مأكولة ألهنا من الخبائث. ا حكمها:

هذا الوصف يخالف ما تقدم من أن شحمة األرض هي العظاءة،  :قلت

 فاهلل أعلم.

 الطُّحن:

هي دويبة، قال الجوهري تشبه أم حبين، يجتمع إليها الصبيان ويقولوا 

 (.7/332لدميري )اطحن لنا فتطحن بنفسها األرض حتى تغيب فيها. أفاده ا

(: وهذا كما تجتمع صبيان العرب إلى أم حبين 377) التبيان وقال يف

 ويقولون:

ــــِك  ــــِري ُبْرَدْي ــــٍف اْنُش  ُأمَّ ُعَرْي

 

ــــِك   ــــُب َعَلْي ــــَر َغاِض   إِنَّ اأْلَمِي

 



 أنواع الفأر

 

761 

 
ْوِط َصْفَحَتْيِك   َوَضاِرُب بِالسَّ

 هفتنشر بردها وتقوم على رجليها. ا

 الوحر:

أي أن الوحر ألحقوه بنوع سام أبرص  سام وحرة(:قوله: )وألحقوا بنوع 

 يف الشكل والحكم، وهو كذلك.

 (:373) التبيان قال المصنف يف

الوحرة بفتح الواو والحاء المهملة والراء، قال الصيدالين يف كتاب اللعان 

اْنُظُروا، َفإِْن َجاَءْت بِِه َكَأنَُّه »يف قوله صلى اهلل عليه وسلم:  شرح المختصر من

، أن الوحرة دويبة كالوزغة فيها غربة تلتصق باألرض، ومنه يقال وحر «َحَرةُ وَ 

، يشبهون لزو  الضغن والحقد به. ا
َّ
 هصدره علي

المعجم الوسيط: ال تطأ شيًئا من الطعام أو الشراب إال سّمته، وال  ويف

يأكله أحد إال مشى بطنه وأخذه قيء، وربما هلك، وهي بيضاء منقطعة 

 هذرة عند العرب ال تأكلها. احمرة، وهي ق
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 العناكب وأنواعها

ـــهْ -935 ـــا َثَمانَِي ـــُب َأْنَواُعَه  َعنَاِك

 

ــمٍّ َعاِدَيــهْ   ــى َذاُت ُس َتْيَل ــا الرُّ   مِنَْه

 
ــهْ -936 ــَها َثَمانَِي ــي َرْأِس ــا فِ  َولِْيُتَه

 

ــهْ   ــا َباِدَي ــْر َتَراَه ــوِن اْنُظ ــَن اْلُعُي   مِ

 
 َباُب َوُقوُتَها فِـي َدْهِرَهـا الـذُّ -933

 

ـــاُب   ـــِرِه ُعَج ـــي َأْم ـــيُدَها فِ   َيِص

 
 الشرح:

هذا شروع منه يف الكالم على العنكبوت وأنواعه، وقد ذكر اهلل العنكبوت 

ِذيَن اتََّخُذوا مِْن ُدوِن يف القرآن يف سورة سميت باسمه، قال تعالى:  ﴿َمَثُل الَّ

 َأْولَِياَء َكَمَثِل اْلَعنَْكُبوِت اتََّخَذْت َبيْ 
ِ
ًتا َوإِنَّ َأْوَهَن اْلُبُيوِت َلَبْيُت اْلَعنَْكُبوِت َلْو اهلل

وهذا المثل ضربه اهلل للمشركين الذين يدعون  [،33]العنكبوت:َكاُنوا َيْعَلُموَن﴾

 . أصنامهم من دون اهلل

 (:9/367قال الدميري )

الّرثيال: بضم الراء المهملة وفتح الثاء المثلثة جنس من الهوام ويمد أيًضا 

ل الجاحظ: الرثيال نوع من العناكب وتسمى عقرب الحيات، ألهنا تقتل وقا

الحيات، واألفاعي انتهى. وقال أبوعمر وموسى القرطبي اإلسرائيلي: الرثيال 

إسم يقع على أنواع كثيرة من الحيوان. وقيل: إهنا ستة أنواع، وقيل: ثمانية 

ذه األنواع شرا: وكلها من أصناف العنكبوت. وذكر حذا  األطباء أن أعظم ه

المصرية، أما النوعان الموجودان يف البيوت، يف أكثر البالد، فهما العنكبوت 
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ونكايتهما قليلة. وأما بقية األنواع األخرى من الرثيالت فإهنا توجد غالبا يف 

األرياف، ومنها نوع له زغب، وأهل مصر يسمونه أبا صوفة. وهنش هذه 

 ها األنواع كلها قريب من لسع العقرب.
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 الحرباء

َنا اْلِحْرَباءُ -937  َومِْن َأَعاِجيِب الدُّ

 

  َوَنْوُعَهـــــا مِـــــْن َوَزٍغ َحـــــْدَباءُ  

 
ـَمْيَكهْ -932  فِي َذاتَِها َأْشـَبَهِت السُّ

 

ـــــهْ   ـــــُدوُر َكاْلُفَلْيَك ـــــا َت   َوَعْينَُه

 
ـــاِت -977 ـــاِئِر اْلِجَه ـــِديُرَها لَِس  ُت

 

ـــاِت   ْهِر لِلَمَم ـــدَّ ـــي ال ـــا فِ   َتْقلُِبَه

 
َراِع ُتْخِرُجـهْ -973  لَِساُنَها َنْحُو الـذ 

 

ــهُ   ــمٍّ ُتْرِجُع ــا لَِف ــُف َباُعوًض
  َتْخطِ

 
ـَجَرهْ -979  َتْخَضرُّ َتْسَودُّ بَِلْوِن الشَّ

 

ــالثََّمَرهْ   ــي بِ ــْد ُزِه ــنًا َق ــبُِه ُغْص   ُتْش

 
 َتْفَعُل َهَذا ُتـوِهُم اْلَباُعوَضـا-977

 

ـــا  ـــا ُغُضوَض ـــُن بَِه ـــا ُغْص   بَِأنََّه

 
 َكَأْلِف َلْوٍن َوبَِها َجاَء الَمَثـْل -973

 

  َكَأنَّــُه اْلِحْرَبــاُء َيْمِشــي بِاْلِحَيــْل  

 
 الشرح:

 هذا استطراد منه يف وصف الحرباء.

 (:9/926قال الدميري )

الحرباء: كنيته أبوخجادب وأبوالزنديق وأبوالشقيق وأبوقادم. ويقال له 

تاب عجائب المخلوقات: لما كان جمل اليهودي. قال اإلمام القزويني يف ك

الحرباء خلًقا بطيء النهضة وكان ال بد له من القوت خلقه اهلل على صورة 

عجيبة فخلق عينيه تدور إلى كل جهة من الجهات، حتى يدرك صيده من غير 

حركة يف يديه، وال قصد إليه، ويبقى كأنه جامد، أو كأنه ليس من الحيوان. ثم 
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خرى، وهو أنه يتشكل بلون الشجرة التي يكون أعطي مع السكون خاصية أ

عليها، حتى يكاد يختلط لونه بلوهنا، ثم إذا قرب منه ما يصطاده من ذباب 

وغيره، أخرج لسانه ويخطف ذلك بسرعة، كلحو  الرب ، ثم يعود إلى حاله 

كأنه جزء من الشجرة، وخلق اهلل لسانه بخالف المعتاد ليلحق ما بعد عنه 

حوها، يصطاد به على هذه المسافة، وإذا رأى ما يروعه بثالثة أشبار ون

ويخوفة تشكل وتكون على هيئة وشكل، يفر منه كل من يريد من الجوارح 

 ويكرهه بسبب ذلك التلون. انتهى.

والحرباء أكرب من العظاية، وهي تستقبل الشمس وتدور معها كيفما 

ا مختلفة، فتتلون إلى دارت، وتتلون بحر الشمس كما قال اإلمام الغزالي ألوانً 

حمرة وصفرة وخضرة وما شاءت. وهو ذكر أم حبين والجمع الحرابي 

واألنثى حرباءة. قال رجل: خاصمت ابن أخي إلى معاوية فجعلت أحجه، 

 فقال: أنت كما قال الشاعر:

 َأن ــى ُأتِــيُح َلــُه ِحْرَبــاَء َتنُْضــَبةٍ 

 

اَ  إاِلَّ ُمْمِسـًكا َسـاَقا    اَل ُيْرِسُل السَّ

 
أراد بالسا  هنا الغصن من أغصان الشجرة. والمعنى: أنه ال تنقضي له 

حجة حتى يتمسك بأخرى، تشبيه بالحرباء. قال الجوهري: ويقال حرباء 

تنضب كما يقال ذئب غضى. والتنضب شجر يتخذ منه السهام والتاء زائدة 

دة ألنه ليس يف الكالم فعلل، ويف الكالم تفعل مثل تقتل وتخرج، والواح
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تنضبة، ويقال لها أيًضا حرباء الظهيرة. وهي دويبة غرباء ما دامت فرًخا، ثم 

تصفو وهي أبًدا تطلب الشمس، فحين تبدو تنحرف بوجهها إليها حتى إذا 

استوت الشمس، علت رأس شجرة وما يجري مجراها، فإذا صار قرص 

لبة لها، الشمس فو  رأسها، بحيث ال تراها أصاهبا مثل الجنون، فال تزال طا

وال تفرت إلى أن تتصوب إلى جهة المغرب، فرتجع بوجهها إليه مستقبلة لها، 

وال تنحرف عنها إلى أن تغيب الشمس، فإذا غابت الشمس، طلب هذا 

الحيوان معاشه ليله كله إلى أن يصبح. حتى إن طائفة من المتكلمين على 

ا مق دار ذراع كما طبائع الحيوان، يقولون: إنه مجوسي ولسانه طويل جدًّ

تقدم، وذلك دليل على أنه يكون مطوًيا يف حلقه، وهو يبلغ به ما بعد عنه من 

الذباب واألنثى من هذا النوع تسمى أم حبين. وقد سمي أبوالنجم يف بعض 

شعره الحرباء بالشقي، وليس الشقي باسم للحرباء، وإنما سماه به الستقباله 

 النون والباء.الشمس، كذا ذكره يف المحكم يف العين و

وهذا الحيوان يوصف بالحزم ألنه، مع تقلبه مع الشمس، ال يرسل يده 

من غصن حتى يمسك غيره، وهو يشبه رأس العجل وعلى هيئة السمكة 

 الصغيرة، وله أربعة أرجل كسام أبرص. 

بن هشام، يف شرح بانت سعاد، أن للحرباء  وذكر الشيخ جمال الدين

تلون ألواًنا، ويكنى أبا قرة، وهي تتلون بلون سناًما كسنام البعير وإنه ي
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الشجرة، التي تكون عليها، حتى تكاد تختلط بلوهنا، فإذا قرب منها الذباب 

 ونحوه اختطفته بلساهنا، وقد تقدم عن القزويني نظير ذلك.

: إهنا نوع من الوزغ غير مأكولة لكن مقتضى ما  الروضة قال يف حكمها:

أهنا ذكر أم حبين، أهنا تؤكل، ألن أم حبين قاله الجاحظ والجوهري من 

مأكولة. لكن قالوا: إن الحرباء من ذوات السموم، فيكون هذا علة تحريمها 

 إال إهنا نوع من الوزغ.

األمثال: قالوا: )فالن يتلون تلون الحرباء(، يضرب لمن ال يثبت على 

زم حالة، وقالوا: )أجود من عين الحرباء( )وأحزم من الحرباء(. والح

 هاالحرتاس والنظر يف األمر قبل اإلقدام عليه. ا

 وقد تقدم الكالم على أم حبين يف موطنها، واهلل أعلم.

وهبذا نكون قد انتهينا من ذكر الحيوانات المفردة، وسنشرع بعدها يف ذكر 

 أحكام عامة متعلقة بما نحن يف صدده، نسأل اهلل العون والسداد، والحمد هلل.
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 تاتالمأكول من المي

ـــهْ -975 ـــا َمْأُكوَل ـــُة َمْيَتُتَه  َوَخْمَس

 

ـــهْ   ـــيُن َوالَمْقُتوَل ـــوُت َواْلَجنِ   اْلُح

 
 بَِضْغَطٍة َأْو َنْبَلٍة فِي اْلَخاِصَرهْ -976

 

  إِْن َنــدَّ َأْو َكــاَن َتــَردَّى اْلَحــافَِرهْ  

 
ــــذُ -973 ــــُدٍ  َوِقي ــــُت بُِبنْ  َوَمي 

 

ـــيدُ   ـــَك الَمِص ـــَذكَّ َذلِ ـــْم ُي   إِْن َل

 
 َما فِي َغالِـٍب َيُمـوُت -977

ُ
 َوَرْمي

 

ـــــُدٍ  َتْحِريُمـــــُه ُثُبـــــوُت     بُِبنْ

 
 َوفِي اأْلََصح  َمي ـُت مِـْن ُدودِ -972

 

  َمـــْع َمـــا ُربِـــي فِيـــِه بِـــاَل َمِزيـــدِ  

 
 إِْن َعُسَر التَّْمِييُز ُكْلُه َأْو َسـُهْل -927

 

  َوَبْعُضــُهْم بَِشــْرِط ُعْســٍر َقــاَل ُكــْل  

 
 الشرح:

َمْت َعَلْيُكُم هنا خمس من الميتات مأكول مع أن اهلل يقول: يذكر  ﴿ُحر 

على ما تقدم يف أّول الكتاب، وهذه الخمس مستثناه  [،7]المائدة:الَمْيَتُة﴾

 بالدليل.

وتقدم كالم العلماء  ،«ُأِحلَّْت َلَنا َمْيَتَتانِ »أما الحوت فقد تقدم الحديث:  -1

 عليه.

 الجراد، ودليله ماتقدم. -2

 لجنين فقد تقدم أن ذكاة الجنين ذكاة أمه على ما تقدم.وأما ا -3
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 ما ندَّ من المأكول فرمي بسهم كما تقدم يف الذكاة. -4

ميتة الدود الذي يكون يف المأكول من الطعام على ما يأيت، وما ربى من  -5

 الدود يف الطعام.

الوقيذة هي التي تقتل بالضرب ونحوه حتى  )وميتة ببندق وقيذ(: :قوله

 تموت.

ُم َوَلْحُم اْلِخنِْزيِر َوَما ُأِهلَّ لَِغْيِر ل اهلل تعالى: قا َمْت َعَلْيُكُم الَمْيَتُة َوالدَّ ﴿ُحر 

ْيُتْم  ُبُع إِالَّ َما َذكَّ يَحُة َوَما َأَكَل السَّ
َيُة َوالنَّطِ  بِِه َوالُمنَْخنَِقُة َوالَمْوُقوَذُة َوالُمَتَرد 

ِ
اهلل

ِذيَن َوَما ُذبَِح َعَلى النُُّصِب وَ  َأْن َتْسَتْقِسُموا بِاأْلَْزاَلِم َذلُِكْم فِْسُق اْلَيْوَم َيِئَس الَّ

َكَفُروا مِْن ِدينُِكْم َفاَل َتْخَشْوُهْم َواْخَشْوِن اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم َوَأْتَمْمُت 

ْساَلَم ِدينًا َفَمِن اْضُطرَّ 
فِي َمْخَمَصٍة َغْيَر  َعَلْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِ

ْثٍم َفإِنَّ اهلَل َغُفوُر َرِحيُم﴾  [.7]المائدة:ُمَتَجانٍِف إِلِ

وما  يريد به أنه إذا ُتمكن من تذكيته وقوله: )إن لم يذك ذلك المصيد(:

 زالت فيه حياة فإنه حالل على تقدم.

 الدود:

 (:9/393قال الدميري )
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غير دويد، وقياسه دويدة الدود: جمع دودة وجمع الدود ديدان، والتص

 وداد الطعام يداد وأداد ودود. إذا وقع فيه السوس قال الراجز:

ـــا ـــاًل َحْولِيَّ ـــي َدَق ـــْد َأطَعَمْتن  َق

 

ـــــا  ًدا َحْجريَّ ـــــَدوَّ ـــــا ُم ًس   ُمَسوَّ

 
 هوالدود أيًضا صغار الدود. ا

وقال: والدود أنواع كثيرة يدخل فيها األساريع والحلم واألرضة ودود 

بل، ودود الفاكهة ودود القز والدود األخضر الذي يوجد يف شجر الخل والز

الصنوبر، وهو يف القوة والفعل كالذراريح، وكله معروف ومنه ما يتولد يف 

 جوف اإلنسان...

وقال: وأما دود القز فيقال لها الدودة الهندية، وهي من أعجب 

رج من المخلوقات، وذلك أنه يكون أوال بزرا من قدر حب التين، ثم يخ

الدود عند فصل الربيع، ويكون عند الخروج أصغر من الذر، ويف لونه 

ويخرج من األماكن الدافئة من غير حضن، إذا كان مصرورا مجعوال يف حق، 

وربما تأخر خروجه فتصره النساء وتجعله تحت ثديهن، وإذا خرج أطعم 

صبع، ور  التوت األبيض، وال يزال يكرب ويعظم إلى أن يصير يف قدر اإل

وينتقل من السواد إلى البياض أوال فأوال، وذلك يف مدة ستين يوما على 

األكثر، ثم يأخذ يف النسج على نفسه بما يخرجه من فيه إلى أن ينفد ما يف 

 جوفه منه. 
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ويكمل عليه ما يبنيه إلى أن يصير كهيئة الجوزة، ويبقى فيه محبوسا قريبا 

جوزة، فيخرج منها فراش أبيض له من عشرة أيام، ثم ينقب عن نفسه تلك ال

جناحان، ال يسكنان من االضطراب، وعند خروجه يهيج إلى السفاد، فيلصق 

الذكر ذنبه بذنب األنثى ويلتحمان مدة، ثم يفرتقان، وتبزر األنثى البزر الذي 

تقدم ذكره على خر  بيض، تفرش له قصدا إلى أن ينفد ما فيها منه، ثم 

البزر وإن أريد الحرير ترك يف الشمس بعد فراغه  يموتان هذا إن أريد منهما

من النسج، بعشرة أيام يوما بعد يوم فيموت. وفيه من أسرار الطبيعة أنه يهلك 

من صوت الرعد، وضرب الطست والهاون ومن شم الخل والدخان ومس 

الحائض والجنب. ويخشى عليه من الفأر والعصفور والنمل والوزغ وكثرة 

 هالحر والربد. ا

ذا هو النوع الخامس وهو ميتة الدود يف األجبان أو يف غيرها من ه

استطاع إزالته فهو أفضل وإال  األطعمة فإنه حالل سواء كان ميًتا أو حًيا فإن

 فما جعل عليكم يف الدين من حرج، وللعلماء يف هذه المسألة أربعة مذاهب.

 بشرطين: القول األول: إباحة أكل الدود المتولد من الفواكه والخضار

 األول: أن يؤكل مع الطعام حًيا أو ميًتا فإن أكل مفرًدا حرم.

الثاين: أن ال يغير طعم الطعام أو لونه أو ريحه، إن كان مائًعا، فإن غير 

 شيًئا لم يجز أكله لنجاسته.
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 وهذا القول هو مذهب الشافعية والحنابلة.

 : قال الشرنباللي

ــلٍّ َأوْ  ــُل بَِخ وُد َوالنَّْم ــدُّ ــرْ  َوال  َثَم

 

  َأِو اْلُجــــْبِن َأْو بِِجْســــٍم اْســــَتَقرْ  

 
ــَرْج  ــَع اَل َح ــِل اْلَجِمي ــٍب ُك  َكَقَص

 

يــــِه َفِفــــي َهــــَذا َفــــَرْج     َواَل ُتنَق 

 
 وزاد الحنابلة شرط ثالث، وهو استطابة اآلكل له وعدم االستقذار.

 (:37/737) المغني قال ابن قدامة يف

وُس، َكاْلَفَواِكِه، َواْلِقثَّاِء، َوَيُجوُز َأْكُل اأْلَْطِعَمِة ا وُد َوالسُّ يَها الدُّ
تِي فِ لَّ

َنَّ 
ِ
َواْلِخَياِر، َواْلبِط يِخ، َواْلُحُبوِب، َواْلَخل  إَذا َلْم َتْقَذْرُه َنْفُسُه، َوَطاَبْت بِِه؛ أل

ِه َوفِيِه فِ  . َوَيُجوُز َأْكُل اْلَعَسِل بَِقش  َز مِْن َذلَِك َيُشقُّ اُه التََّحرُّ َراُخ؛ لَِذلَِك، َوإِْن َنقَّ

وَس  َ بَِتْمٍر َعتِيٍق، َفَجَعَل ُيَفت ُشُه، َوُيْخِرُج السُّ
  َأنَُّه ُأتِي

َفَحَسُن، َفَقْد ُرِوَي َعِن النَّبِي

يِه. َوَهَذا َأْحَسُن. ا  همِنُْه، َوُينَق 

 القول الثاين: الدود المتخلق من الفاكهة وسائر األطعمة يجوز أكله مع

الطعام حيًّا أو ميًتا ما لم ينفرد عن الطعام فإذا انفرد عنه فهو طاهر من جملة 

الخشاش ال يجوز أكله إال بذكاة كغيره ومما ال نفس له سائله فيجوز أكله مع 

 الفاكهة وسائر األطعمة بشرط أن ينوي ذكاهتا وهو مذهب أكثر المالكية.

 (:3/32) حاشية الدسوقي قال يف



 المأكول من الميتات

 

773 

 
منه كسوس الفاكهة ودود المشمش والجبن فإنه يجوز  وأما ما يتخلق

 أكله مع الطعام مطلًقا حًيا أو ميًتا كان قدر الطعام أو أقل منه أو كثر.

 (:3/93) شرحه على مختصر خليل وقال الزرقاين يف

وإذا وجدت دودة حية داخل طعام جاز مثل دود الفاكهة والسوس أكلها 

 هامع الفاكهة بشرط أن ينوي ذكاهتا. 

القول الثالث: ال يؤكل الدود المتولد من الفاكهة وسائر األطعمة وهو 

إَِذا »(: 7797قول بعض المالكية واستلوا بحديث أبي هريرة عند البخاري )

ي َشَراِب َأَحِدُكْم َفْلَيْغِمْسُه ُثمَّ لَِينِْزْعُه، َفإِنَّ فِي إِْحَدى َجَناَحْيِه َداًء 
َباُب فِ َوَقَع الذُّ

 .«ْخَرى ِشَفاءً َواألُ 

وأن دود الفواكه ليس له حلق وَلبَّة فيذكى وال هو من حيوان الماء فيحل 

 من غير ذكاة.

القول الرابع: جواز أكل الدود المتولد من الطعام بشرط أن ال تنفخ فيه 

 الروح فإن نفخ فيه الروح لم يحل أكله وهذا مذهب الحنابلة.

 (:7/775) البحر الرائق قال يف

 بأكل دود الزيتون قبل أن ينفخ فيه الروح.ال بأس 
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وحجتهم أن الدود قبل نفخ الروح ال يسمى ميتة فيجوز أكله والراجح 

هو المذهب األول
(1)
. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.767-763) أحكام الحشرات راجع للمسألة (3)
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 اإلنفحة

ــْت -923 َس ــٍة َتنَجَّ ــْن َمْيَت
ــُة مِ  إِْنَفَح

 

ــْت   ــْد َنُجَس ــا َق ْت بَِه ــدَّ ــُة ُش  َوُجْبنَ

 
ـــهْ -929 ـــي َحنِيَف ـــَد َأبِ ـــا ِعنْ  َوَأنََّه

 

  اِهَرُة َوَلــْو َتُكــْن مِــْن ِجيَفــهْ َطــ 

 
 الشرح:

، ُيْسَتْخَرُج مِْن َبْطِن  ي ِوَعاٍء ِجْلِديٍّ
ُة فِ ُة َبْيَضاُء َصْفَراِويَّ َ َمادَّ

اإلِْ ْنَفَحُة ِهي

َبِن اْلَحلِيِب َفَينَْعِقُد  ِضيِع، ُيوَضُع مِنَْها َقلِيُل فِي اللَّ اْلَجْدِي َأِو اْلَحَمل الرَّ

يَها النَّاُس فِي َبْعِض اْلُبْلَداِن: )َمْجَبنَُة(. َوِجْلَدُة َوَيَتَكاثَ  ُف َوَيِصيُر ُجْبنًا، ُيَسم 

ى: َكِرًشا، إَِذا َرَعى اْلَحَيَواُن اْلُعْشَب. ي ُتَسمَّ
تِ  الَّ
َ
 اإلِْ ْنَفَحِة ِهي

 َطاهِ  حكمه:
َ
ى َذَكاًة َشْرِعيًَّة َفِهي ْن ُمَذكًّ

َرُة َمْأُكوَلُة َفاإلِْ ْنَفَحُة إِْن ُأِخَذْت مِ

ِعيَِّة َواْلَحنَابَِلِة.
افِ  ِعنَْد اْلَحنَِفيَِّة َوالَمالِِكيَِّة َوالشَّ

 َنِجَسُة َغْيُر 
َ
ى َذَكاًة َغْيَر َشْرِعيٍَّة َفِهي َوإِْن ُأِخَذِت اإلِْ ْنَفَحُة مِْن َمي ٍت، َأْو ُمَذكًّ

ِعنَْد َأبِي َحنِيَفَة، َسَواُء َكاَنْت ُصْلَبًة َأْم  َمْأُكوَلٍة ِعنَْد اْلُجْمُهوِر، َوَطاِهَرُة َمْأُكوَلةُ 

 َماِئَعًة ِقَياًسا َعَلى اللََّبِن.

اِهُرَها َوُتْؤَكل، َوإِْن َكاَنْت َماِئَعًة  ََ اِحَباِن: إِْن َكاَنْت ُصْلَبًة ُيْغَسل  َوَقال الصَّ

 َنِجَسُة لِنََجاَسِة ِوَعاِئَها بِالَمْوِت َفالَ ُتْؤَكل. 
َ
 َفِهي



 يف شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان فتح ذي الجالل واإلكرام

 

776 

  

  

  

 

َوبَِهَذا ُيْعَلُم َأنَّ اْلُجْبَن الَمْصنُوَع مِْن َلَبِن اْلَحَيَواِن الَمْأُكول إَِذا ُعِقَد بِإِْنَفَحِة 

ت َفاِ ، َوإِْن ُعِقَد بِإِْنَفَحِة الَمْيَتِة َفُهَو 
ِ
ى َذَكاًة َشْرِعيًَّة َفُهَو َطاِهُر َمْأُكوُل بِاال الُمَذكَّ

َعَلى اْلِخالَِف 
(1)
. 

 (:7/63) المحلى حزم يفقال ابن 

اِهُر فِيِه َوُهَو َعْقُدَها َلُه.  ََ َنَّ َأَثَرَها 
ِ
َواَل َيِحلُّ َأْكُل ُجْبٍن ُعِقَد بِإِْنَفَحة َمْيَتٍة؛ أل

 ها

 (:7/26البن أبي شيبة ) المصنف ويف

 ِفي الُجْبِن َوَأْكِلهِ 

َثنَا َأُبوَحْمَزَة،  - 93377 َثنَا ُهَشْيُم، َقاَل: َحدَّ َقاَل: َسِمْعُت اْبَن َعبَّاٍس، َحدَّ

يَن فِيِه َواْذُكِر اْسَم اهلل ك  َوُسِئَل َعِن اْلُجْبِن َقاَل: َضِع الس 
 َوُكْل. ِ 

ُهَشْيُم، َعْن َأبِي َحيَّاَن اأْلَْزِدي  َقاَل: َسَأْلُت اْبَن ُعَمَر َعِن اْلُجْبِن؟  - 93372

 
ْ
 ُء ُهَو َأْعَجُب إَِلْينَا مِنُْه.َفَقاَل: َما َيْأتِينَا مَِن اْلِعَراِ  َشي

َأُبواأْلَْحَوِص، َعْن َأبِي إِْسَحاَ ، َعْن َتْمِلَك، َقاَلْت: َسَأْلُت ُأمَّ  - 93337

يَنَك، َواْذُكِر اْسَم اهلل  َجلَّ َوَعزَّ َوُكْل. ِ َسَلَمَة، َفَقاَلْت: َضْع فِيِه ِسك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.355/ 5) الموسوعة الفقهية الكويتية انتهى من (3)
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ُم، َعْن َسِعيدِ  - 93333 َثنَا َسالَّ َمْسُروٍ ، َعْن ُمنِْذٍر، َعِن اْبِن اْلَحنَِفيَِّة،  ْبنِ  َحدَّ

 َقاُلوا: ُكُلوا اْلُجْبَن َعْرًضا.

َثَنا َيْحَيى - 93339 ْبُن َسِعيٍد، َعِن اْبِن َعْجاَلَن، َعْن َربِيَعَة، َعْن َخاَلتِِه،  َحدَّ

 َقاَلْت: ُكلِي َوَأْطِعِمينِي.َقاَلْت: َجاَءَنا ُجْبُن مَِن اْلِعَراِ  َفَأْرَسَلْت إَِلى َعاِئَشَة، فَ 

َثنَا ُمِغيَرُة، َعْن إِْبَراِهيَم َقاَل: َكَتَب ُعَمُر:  - 93337 َثَنا ُهَشْيُم َقاَل: َحدَّ َحدَّ

ا َساَفْرَنا إَِلى َهِذِه اْلِجَباِل  ِ اْذُكُروا اْسَم اهلل َعَلى اْلُجْبِن َوُكُلوا. َقاَل إِْبَراِهيُم: َفَلمَّ

 َصنِيِع اأْلََعاِجِم َما َرَأْينَا َكِرْهَناُه إِالَّ َأْن ُنْسَأَل َعنُْه. َفَرَأْينَا مِنْ 

َثَنا َعبِيَدةَ  - 93333 ْبِن َأبِي اْلَجْعِد، َعْن  ْبُن ُحَمْيٍد، َعْن َمنُْصوٍر، َعْن ُعَبْيدِ  َحدَّ

َكِن َقاَل: َقاَل َعْبُداهلل َقْيسِ  ْبِن السَّ
إِالَّ َما َصَنَع الُمْسلُِموَن،  : اَل َتْأُكُلوا مَِن اْلُجْبنِ ِ 

 َوَأْهُل اْلِكَتاِب.

بِيِع، َعْن َأبِي اْلَعالَِيِة،  - 93335 ، َعِن الرَّ اِزي  َثنَا َوِكيُع، َعْن َأبِي َجْعَفٍر الرَّ َحدَّ

ا اْفَتَتْحنَا الَمَدائِ  -ُغاَلِم َسلَماَن َوَأْثنَى َعَلْيِه َخْيًرا  -َعْن ُسَوْيٍد  َن َخَرَج َقاَل: َلمَّ

ي َطَلِب اْلَعُدو  َقاَل: َقاَل َسلَماُن َوَقْد َأَصْبَنا َسلًَّة، َفَقاَل: اْفَتُحوَها، َفإِْن 
النَّاُس فِ

َكاَن َطَعاًما َأَكْلنَاُه، َوإِْن َكاَن َمااًل َدَفْعنَاُه إَِلى َهُؤاَلِء َقاَل: َفَفَتْحنَا َفإَِذا َأْرِغَفُة 

، َوإَِذا ُجبْ  ، َفَجَعَل َحَواِريُّ ُل َما َرَأِت اْلَعَرُب اْلَحَواِريَّ يُن َقاَل: َوَكاَن َأوَّ نَُة َوِسك 

يَن َوَجَعَل َيْقَطُع، َوَقاَل: بِْسِم اهلل ك  َسلَماُن َيِصُف َلُهْم َكْيَف ُيْعَمُل، ُثمَّ َأَخَذ الس 
 ِ ،

 ُكُلوا.



 يف شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان فتح ذي الجالل واإلكرام

 

778 

  

  

  

 

َثنَا َأُبوُأَساَمَة، َعْن ِهَشاٍم، َعِن الْ  - 93336 َحَسِن َواْبِن ِسيِريَن َقااَل: اَل َحدَّ

 َبْأَس بَِما َصنََع َأْهُل اْلِكَتاِب مَِن اْلُجْبِن.

َثنَا َعبَّاُد، َعْن َعْبِدالَملِِك، َقاَل: َسَأْلُت َسِعيدَ  - 93333 ْبَن ُجَبْيٍر َعِن  َحدَّ

 اْلُجْبِن، َفَقاَل: َما َصنََع الُمْسلُِموَن، َوَأْهُل اْلكَِتاِب.

َثَنا َأُبوُأَساَمَة، َعْن َعْبِدالَملِِك، َقاَل: َسِمْعُت َسِعيدَ  - 93337 ْبَن ُجَبْيٍر  َحدَّ

ا  ُموَن، َواْلَيُهوُد، َوالنََّصاَرى، َفَأمَّ
َيُقوُل: اَل َتْأُكْل مَِن اْلُجْبِن إاِلَّ َما َصنََع الُمْسلِ

 َلنَا ُجْبنُُهْم؟ الَمُجوُس َفاَل َتِحلُّ َلَنا َذَباِئُحُهْم، َفَكْيَف َيِحلُّ 

ا َقِدَم  - 93332 َثَنا َجِريُر، َعْن ُمِغيَرَة، َعْن َأبِي َواِئٍل َوإِْبَراِهيَم َقااَل: َلمَّ َحدَّ

الُمْسلُِموَن َأَصاُبوا مِْن َأْطِعَمِة الَمُجوِس مِْن ُجْبنِِهْم َوُخْبِزِهْم، َفَأَكُلوا َوَلْم 

 َعَلْيِه َوُكُلوُه. ِ ْبُن لُِعَمَر، َفَقاَل: اْذُكُروا اْسَم اهللَيْسَأُلوا َعْن َذلَِك، َوُوِصَف اْلجُ 

ا َأَتْيَنا اْلَجَبَل َوَرَأْيَنا  - 93397 َثَنا َجِريُر، َعْن ُمِغيَرَة، َعْن إِْبَراِهيَم َقاَل: َلمَّ َحدَّ

 َصنِيَعُهْم َكِرْهنَاُه.

َثَنا َجِريُر، َعْن ُمِغيَرَة، َعْن ُأم  مُ  - 93393  َقاَل: إَِذا َلْم َحدَّ
ٍّ
وَسى، َعْن َعلِي

 َعَلْيِه َوُكُلوُه. ِ َتْدُروا َمْن َصَنَعُه َفاْذُكُروا اْسَم اهلل
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َثنَا َأُبوُمَعاِوَيَة، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َشِقيٍق، َعْن َعْمِرو - 93399 ْبِن  َحدَّ

ُه: إِنَُّه ُيْصنَُع فِيِه َأَنافِيُح الَمْيَتِة، ُشَرْحبِيَل َقاَل: َذَكْرَنا اْلُجْبَن ِعنَْد ُعَمَر، َفُقْلنَا لَ 

وا َعَلْيِه َوُكُلوُه.  َفَقاَل: َسمُّ

َثنَا َوِكيُع، َعْن ُسْفَياَن، َعْن َجْحٍش، َعْن ُمَعاِوَيةَ  - 93397 َة، َعِن  َحدَّ ْبِن ُقرَّ

ٍّ َأنَُّه ُسِئَل َعِن اْلُجْبِن، َفَقاَل: اَل َبْأَس بِ  اْلَحَسنِ 
يَن، َواْذُكِر ْبِن َعِلي ك  ِه، َضِع الس 

 َعَلْيِه، َوُكْل. ِ اْسَم اهلل

َثنَا اْلَفْضُل  - 93393 ْبِن  ْبِن ُعْثَماَن، َعْن ُموَسى ْبُن ُدَكْيٍن، َعْن َعْمِرو َحدَّ

يَن، َوَيْذُكُر اْسَم اهلل ك  َطْلَحَة َقاَل: َسِمْعُتُه َيْذُكُر، َأنَّ َطْلَحَة َكاَن َيَضُع الس 
 ِ ،

 َيْقَطُع َوَيْأُكُل.وَ 

ْبِرَقاِن، َعْن َأبِي َرِزيٍن َقاَل: اَل َبْأَس بِاْلُجْبِن. - 93395 َثَنا َحْفُص، َعِن الز   َحدَّ

َثنَا َحْفُص، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن ُعَماَرَة، َعْن َأبِي َبْكرِ  - 93396 ْبِن  َحدَّ

ْحَمنِ  ُدوَن اْلُجْبَن فِي َأْسَفاِرِهْم.ْبِن اْلَحاِرِث َقاَل: َكاُنوا َيتَ  َعْبِدالرَّ  َزوَّ

َثنَا ِعيَسى - 93393 ،  ْبُن ُيوُنَس، َعْن َعْمِرو َحدَّ
 
ْعبِي ْبِن َمنُْصوٍر، َعِن الشَّ

 فِي َغْزَوِة َتُبوَك بُِجْبنٍَة، َفِقيَل: إِنَّ َهَذا َطَعاُم َيْصنَُعُه الَمُجوُس، 
ُّ
 النَّبِي

َ
َقاَل: ُأتِي

 .«َعَلْيِه َوُكُلوهُ  ِ ا اْسَم اهللاْذُكُرو»َفَقاَل: 
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َثنَا َأُبوُأَساَمَة، َعْن ُعَبْيِد اهلل - 93397 ْبِن ُعَمَر، َعْن َسالٍِم َأنَُّه َكاَن َيْأُكُل   ِ َحدَّ

.
َّ
 اْلُجْبَن اْلُكوفِي

َثنَا اْلَبْوَشَجاُن  - 93392 اِم َقاَل: َحدَّ حَّ َثنَا َوِكيُع، َعْن ُعْثَماَن الشَّ َحدَّ

لُمِغيَرِة َقاَل: َسَأْلُت اْبَن َعبَّاٍس َعِن اْلُجْبِن، َفَقاَل: َما َيْأتِيَنا مَِن اْلِعَراِ  َأُبوا

 َأْعَجُب إَِلْيَنا مَِن اْلُجْبِن.

َثَنا َعبِيَدةُ  - 93377 اِئِب، َعْن َسِعيدِ  ْبُن ُحَمْيٍد، َعْن َعَطاءِ  َحدَّ ْبِن  ْبِن السَّ

اْبَن ُعَمَر َعِن اْلُجْبِن؟ َفَقاَل َلُه اْبُن ُعَمَر: ُكِل اْلُجْبَن  ُعَبْيَدَة، َقاَل: َسَأَل َرُجُل 

 هَواْشَرْبُه، َفَقاَل: إِنَّ فِيِه َمْيَتًة؟ َفَقاَل َلُه اْبُن ُعَمَر: َفاَل َتْأُكِل الَمْيَتَة. ا

 ( وما بعد.3/577) مصنفه بن همام يف وذكر بعض هذه اآلثار عبدالرزا 
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 تميتة الجراد والحو

 َوَجاَز َقْتُل اْلُحوِت َواْلَجـَرادِ -927

 

ـــــادِ   ـــــاَل ِعنَ ـــــا بِ ـــــُه َحيًّ  َوَقْلُي

 
ُزوا مِنَْها اْبـتاَِلعَ -923  اْلَحيَّـهْ  َوَجوَّ

 

ــِويَّهْ   ْوِث َكالَمْش ــالرَّ ــَمٍك بِ ــْن َس
  مِ

 
ِغيِر مِْن ُسـُموكِ -925  َأْيًضا َمَع الصَّ

 

ـــُكوكِ   ـــي السُّ
ـــاُع فِ ـــا ُيَب   ُمَملًَّح

 
926- َ

ِ
ــارُ أل ــا ُيَص ــْع َرْوِثَه ــا َم  ْكلَِه

 

  ُهـَو الُمْخَتـارُ « اْلَبْحـرِ »َقْد َقاَل فِي  

 
 الشرح:

تضمنت هذه األبيات اإلشارة إلى عدة مسائل من مسائل الحوت 

َمُك َوالَجَرادُ »والجراد، وقد تقدم معنا حديث:  ، وإن «ُأِحلَّْت َلنَا َمْيَتَتاِن: السَّ

 رفع والعمل عليه عند أهل العلم.كان موقوًفا لكن له حكم ال

 المسألة األولى:

أنه يجوز قتل الحوت والجراد من غير ذكاة ومع ذلك يجوز أكله وليس 

 بميتة.

 المسألة الثانية:

أنه يجوز َقلي الجراد حًيا لكن األفضل إماتته حتى ال يعذب بالنار، 

 ويكون ذلك من اإلحسان.

 المسألة الثالثة:
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السمك مع ما يف بطنها من روث، وأن حكمها  يجوز ابتالع الحية من

 حكم المشوي سواء.

 المسألة الرابعة: 

 يجوز أكل السمكة مع ما يف بطنها من صغار السمك مما قد أكلته هي.

 المسألة الخامسة: 

جواز أكل السمك المملح الذي يباع يف الطر  واألسوا ، وهو نوع 

 صغير معروف.

 (:7/733) المغني قال ابن قدامة يف

َمَكِة ُتوَجُد فِي َبْطِن َسَمَكٍة ُأْخَرى، َأْو َحْوَصَلِة َطاِئٍر،  ي السَّ
َوَعْن َأْحَمَد فِ

ًة اَل ُيْؤَكُل.  ٍء ُأِكَل َمرَّ ْ
َأْو ُيوَجُد فِي َحْوَصَلتِِه َجَراُد، َفَقاَل فِي َمْوِضٍع: ُكلُّ َشي

َص فِيِه َأُبوَبْكرٍ َوَقاَل فِي َمْوِضٍع: الطَّافِي َأَشدُّ مِْن َهَذا، َوقَ  . َوَهَذا ُهَو  ْد َرخَّ

َمَكِة، ُدوَن َما فِي َحْوَصَلِة    فِيَما فِي َبْطِن السَّ
افِِعي ِحيُح. َوُهَو َمْذَهُب الشَّ الصَّ

 
 
ِجيِع، َوَرِجيُع الطَّاِئِر ِعنَْدُه َنِجُس. َوَلنَا َقْوُل النَّبِي َنَُّه َكالرَّ

ِ
نَا ُأِحلَّْت لَ »:  الطَّاِئِر؛ أل

َنَُّه َحَيَواُن َطاِهُر فِي َمَحلٍّ َطاِهٍر، اَل ُتْعَتَبُر َلُه َذَكاُة، َفُأبِيَح، «َمْيَتَتاِن َوَدَمانِ 
ِ
. َوأل

ِعيِر ُيوَجُد فِي َبْعِر اْلَجَمِل، َأْو ِخْثِي  ُج فِي الشَّ َمِك. َوَهَكَذا ُيَخرَّ ي فِي السَّ
َكالطَّافِ

 هاْلَجَوامِيِس، َوَنْحِوَها. ا

 ا قطع من السمكة وهي حياة:م
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 (:3/593) البيان قال العمراين يف

فإن أخذ بيده سمكة فانقطع يف يده منها قطعة وانفلت الباقي منها حيًّا، 

 :وجهانفهل تحل له تلك القطعة، فيه 

ٍّ َفُهَو َمي ُت »ال يحل لقوله صلى اهلل عليه وسلم:  أحدها:
 .«َما ُأبِيَن مِْن َحي

المنصوص ألن أكثر ما فيه أهنا ميتة ولو مات جميع  تحل وهو الثاين:

 هالسمكة كانت حالاًل. ا

 والوجه الثاين هو الصحيح لما تقدم.

 (:595-3/593وقال )

وإن أخذ سمكة فوجد يف جوفها سمكة أخرى ميتة قال يف األم حل 

أكلهما مًعا ألن أكثر ما فيها أن يكون قتلها غير اآلدمي وهي لو ماتت حتق 

 حل أكلها فبأن تحل إذا كان موهتا بسبب أولى.أنفها 

 :فوجهانقال وإن ابتلع رجل السمك الصغار حًيا قبل أن يموت 

 قال ابن القاص: يحل ألن قتله بغير الذكاة جائز ويف ابتالعه قتله. أحدها:

قال الشيخ أبوحامد ال يحل ألنه يعذبه بذلك وقد هنى النبي عن  الثاين:

 تعذيب الحيوان.
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كذا ال يحل أن يقلي السمك قبل موته بأن يأخذه وهو يضطرب قال وه

 فيطرحه يف الزيت المغلي ألنه تعذيب.

قال الشيخ أبوحامد: وأما السمك الهازي وهو السمك الصغار الذي 

ُيقلى ببغداد وال يخرج ما يف جوفه من الرجيع فال يحل أكله ورجيعه فيه؛ ألن 

 رجيعه نجس فال يحل أكله.

د أن روث السمك نجس وجًها واحًدا، ويف دمه وجهان، فعند أبي حام

فقال: روث السمك وجهان كدمه، أصحها أنه ليس  اإلبانة وأما صاحب

 هبنجس فعلى هذا يحل قبل أن يخرج. ا

ما قرره صاحب اإلبانة هو الحق الذي ال محيد عنه يف هذا الباب  :أقول

 واهلل أعلم.

، ومن فر  فعليه الدليل والقول يف الجراد كالقول يف السمك سواء

 وهيهات.

 (:3/923) مغني المحتاج قال يف

إنه يحل بلع سمكة حية وأنه يحل قلي صغار السمك من غير أن يشق 

جوفه ويعفى عما فيه وأنه لوجد سمكة يف جوف سمكة حل أكلها إال أن 

 هتكون قد تغيرت فيحرم ألهنا صارت كالقيء. ا

 والصحيح أهنا ال تحرم.
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 أكل السموم

ـاَة بُِسـمٍّ َوَذَبـْح -923  َلْو َعَلَف الشَّ

 

  َفَلْحُمَها الَمْسـُموُم َقـاُلوا َلـْم ُيـَبْح  

 
 اْشــَتَبَهْت َمْســُموَمُة بِــُأْخَرى-927

 

ْجتَِهـــاُد َأْحــــَرى 
ِ
: اال   َفـــالنََّوِويُّ

 
ـــرْ -922 ــــُمْشكُِل َوَذا َنَظ ـــُه َل  َوإِنَّ

 

ــرْ   ــْب َراَح اْلُحَف ــْم ُيِص ــُه إِْن َل   َفإِنَّ

 
ـــيُب -777 ـــِه ُمِص ن  ََ ـــي  ـــُه فِ  َلكِنَّ

 

  َومِْثُلـــــُه اْلَخـــــاتُِن َوالطَّبِيـــــُب  

 
 َومِْثُلــُه الَمــاِهُر فِــي اْلِحَواَيــهْ -773

 

َراَيــــهْ     ُياَلِعــــُب الثُّْعَبــــاَن بِالد 

 
 إِْن َلَسَع الثُّْعَباُن َيْوًما َلْم َيُكـنْ -779

 

ــُفنْ     مِـَن اْلُعَصــاِة ِقــْس َهــَداَك بِالسُّ

 
ـاَلَمهْ -777  َتْجِري بَِبْحٍر َغالِِب السَّ

 

ْكَبـــاُن اَل َماَلَمـــهْ   ــَب الرُّ
  إِْن َعطـِ

 
 َومِْثُلُه ُشـْرُب َدَواٍء فِيـِه ُسـمْ -773

 

ـِحيُح اْشـَرْب َوُرمْ     َوفِيِه َقْواَلِن الصَّ

 
ــْلَعهْ -775 ــل  َس ــُع لُِك ــُه اْلَقْط  َومِْثُل

 

ــــا َخَطــــُر بُِبْقَعــــهْ   ــــْد َزاَد فِيَه   َق

 
ــهْ -776 ــِت اْلَبِهيَم ــْد َراَث ــُة َق  َوَحبَّ

 

ـــــهْ   ـــــا َغنِيَم ـــــْت َفَأْكُلَه   إِْن َنَبَت

 
 َلْو َشكَّ فِيَها َقْبَل َنْبٍت َفَأَكـْل -773

 

 َفالظَّاِهُر اْلِعْصَياُن َفاْحَتْط فِي اْلَعَمـْل  

 
َفْرُع: َرَأى فِـي َجـْوِف ُنـوٍن -777

ــــــــــــــــــــــــــــــــَمَكهْ   َس

 

ـــَرْوِث    َك
َ
ـــي ـــْت َفْه ـــْه  َتَفتَّ ْمَك  الرَّ

 
 الشرح:

تضمنت هذه األبيات عدة من المسائل المتعلقة إذا خالط الطيب الخبيث 

 فما الحكم يف ذلك؟
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 المسألة األولى:

حكم تناول اللحم المسموم الذي كان سبب سمه: تناول الشاة للسم، 

ُكْم إِنَّ ﴿َواَل َتْقُتُلوا َأْنُفَس فهذه ال يجوز أكلها لقول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 

﴿َواَل ُتْلُقوا بَِأْيِديُكْم إَِلى وقوله:  [،92]النساء: اهلَل َكاَن بُِكْم َرِحيًما ﴾

 [.325]البقرة: التَّْهُلَكِة﴾

 .«اَل َضَرَر َواَل ِضَرارَ »ويف الحديث: 

 ويف القواعد الفقهية: الضرر مزال.

 وقام. ورسول اهلل لما أكل من الشاة المسمومة لما علم بالسم تركها

ا ُفتَِحْت َخْيَبُر، ُأْهِدَيْت 5333ففي البخاري) ( َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة، َأنَُّه َقاَل: َلمَّ

اْجَمُعوا لِي » صلى اهلل عليه وسلم: ِ َشاُة فِيَها َسِم، َفَقاَل َرُسوُل اهلل ِ لَِرُسوِل اهلل

صلى اهلل عليه  ِ َلُهْم َرُسوُل اهللَفُجِمُعوا َلُه، َفَقاَل  ،«َمْن َكاَن َها ُهنَا مَِن الَيُهودِ 

 َعنْهُ »وسلم: 
َّ
ٍء، َفَهْل َأْنُتْم َصاِدِقي

ْ
، َفَقاُلوا: َنَعْم َيا َأَبا «إِن ي َساِئُلُكْم َعْن َشي

َقاُلوا: َأُبوَنا  ،«َمْن َأُبوُكمْ »صلى اهلل عليه وسلم:  ِ الَقاِسِم، َفَقاَل َلُهْم َرُسوُل اهلل

َفَقاُلوا:  ،«َكَذْبُتْم، َبْل َأُبوُكْم ُفالَنُ »صلى اهلل عليه وسلم:  ِ ُل اهللُفالَُن، َفَقاَل َرُسو

ٍء إِْن َسَأْلُتُكْم َعنْهُ »َصَدْقَت َوَبِرْرَت، َفَقاَل: 
ْ
 َعْن َشي

َّ
َفَقاُلوا:  «َهْل َأْنُتْم َصاِدِقي

َرْفَتُه فِي َأبِيَنا، َقاَل َلُهْم َنَعْم َيا َأَبا الَقاِسِم، َوإِْن َكَذْبنَاَك َعَرْفَت َكِذَبنَا َكَما عَ 
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يَها َيِسيًرا، ُثمَّ  ،«َمْن َأْهُل النَّارِ »صلى اهلل عليه وسلم:   ِ َرُسوُل اهلل

َفَقاُلوا: َنُكوُن فِ

 »صلى اهلل عليه وسلم:  ِ َتْخُلُفوَننَا فِيَها، َفَقاَل َلُهْم َرُسوُل اهلل
ِ
اْخَسُئوا فِيَها، َواهلل

ٍء إِْن َسَأْلُتُكْم »، ُثمَّ َقاَل َلُهْم: «َها َأَبًدااَل َنْخُلُفُكْم فِي
ْ
 َعْن َشي

َّ
َفَهْل َأْنُتْم َصاِدِقي

ا؟»َقاُلوا: َنَعْم، َفَقاَل:  ،«َعنْهُ  اِة َسمًّ ي َهِذِه الشَّ
َفَقاُلوا: َنَعْم، َفَقاَل:  «َهْل َجَعْلُتْم فِ

اًبا َنْسَتِريُح مِنَْك، َوإِْن ُكنَْت ، َفَقاُلوا: َأَرْدَنا: إِ «َما َحَمَلُكْم َعَلى َذلَِك » ْن ُكنَْت َكذَّ

َك.  َنبِيًّا َلْم َيُضرَّ

 وبوب البخاري عليه: باب ما ُيذكر يف سم النبي صلى اهلل عليه وسلم.

َواِء بِِه َوبَِما ُيَخاُف مِنُْه َوالَخبِيِث،  م  َوالدَّ وبوب عليه أيًضا: َباُب ُشْرِب السُّ

َمْن َتَردَّى »( عن النبي صلى اهلل عليه وسلم: 5337)وسا  حديث أبي هريرة 

ًدا فِيَها َأَبًدا، َوَمْن  ي َناِر َجَهنََّم َيَتَردَّى فِيِه َخالًِدا ُمَخلَّ
مِْن َجَبٍل َفَقَتَل َنْفَسُه، َفُهَو فِ

اُه فِي َناِر َجَهنَّمَ  ي َيِدِه َيَتَحسَّ
ُه فِ ا َفَقَتَل َنْفَسُه، َفُسمُّ ى ُسمًّ ًدا فِيَها  َتَحسَّ َخالًِدا ُمَخلَّ

َأَبًدا، َوَمْن َقَتَل َنْفَسُه بَِحِديَدٍة، َفَحِديَدُتُه فِي َيِدِه َيَجُأ بَِها فِي َبْطنِِه فِي َناِر َجَهنََّم 

ًدا فِيَها َأَبًدا  .«َخالًِدا ُمَخلَّ

 (:37/777قال الحافظ يف شرح الباب )

المرض، فيكون فاعل ذلك وقوله: )منه( أي: من الموت به أو استمرار 

قد أعان على نفسه. وأما مجرد شرب السم فليس بحرام على اإلطال ؛ ألنه 

يجوز استعمال اليسير منه إذا ركب معه ما يدفع ضرره إذا كان فيه نفع. أشار 
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بن الوليد لما نزل  بن أبي شيبة وغيره أن خالد إلى ذلك ابن بطال، وقد أخرج

 تسقيكه األعاجم! فقال: ائتوين به، فأتوه به، الحيرة قيل له: احذر السم ال

فأخذه بيده ثم قال: بسم اهلل، واقتحمه، فلم يضره. فكأن المصنف رمز إلى أن 

بن الوليد فال يتأسى به؛ يف ذلك لئال  السالمة من ذلك وقعت كرامة لخالد

يفضي إلى قتل المرء نفسه. ويؤيد ذلك حديث أبي هريرة يف الباب، ولعله 

د خالد يف ذلك عهد عمل به. وأما قوله: )والخبيث( فيجوز جره، كان عن

والتقدير: والتداوي بالخبيث، ويجوز الرفع على أن الخرب محذوف، 

والتقدير: ما حكمة، أو هل يجوز التداوي به؟ وقد ورد النهي عن تناوله 

بن حبان من طريق  صريًحا، أخرجه أبوداود والرتمذي وغيرهما وصححه

ي هريرة مرفوًعا، قال الخطابي: خبث الدواء يقع بوجهين: مجاهد عن أب

أحدهما: من جهة نجاسته، كالخمر، ولحم الحيوان الذي ال يؤكل، وقد 

يكون من جهة استقذاره، فتكون كراهته إلدخال المشقة على النفس، وإن 

كان كثير من األدوية تكره النفس تناوله، لكن بعضها يف ذلك أيسر من بعض. 

ل الحديث على ما ورد يف بعض طرقه أولى، وقد ورد يف آخر قلت: وحم

 هالحديث متصاًل به، يعني السم، ولعل البخاري أشار يف الرتجمة إلى ذلك. ا

فعلى هذا إن علم أن السم خفيف بحيث قد تذهبه النار فال بأس من 

 األكل منها، أما إذا كان العكس فتحرم.

 المسألة الثانية:
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مة بأخرى خالية من السم فما الحكم؟ هل يجتهد إذا اشتبهت شاة مسمو

 ويأخذ واحدة منها أم يلقي هبما جميًعا؟ أم يأكلها جميًعا؟

على ما تقدم يف المسألة األولى سواء ألنه إذا أخطأ يف االختيار وكان 

السم قاتاًل فقد أعان على قتل نفسه، وهبذا أشار الناَم بقوله: )فإنه إن لم 

 القرب.يصب راح الحفر(: أي 

لكن ال بأس إن كان هنالك حيوان آكل للُّحوم أن ُيعطى منها لالختبار، 

 واهلل أعلم.

 ومع ذلك لو أكلها على الظن الراجح هل يلحقه إثم؟

﴿َربَّنَا اَل ُتَؤاِخْذَنا إِْن أشار المصنف أنه ال يؤاخذ، ونعم لقوله تعالى: 

 ن من أكل معه منها، واهلل أعلم.وال يضم [،976]البقرة: َنِسينَا َأْو َأْخَطْأَنا﴾

: مِّ َقُة ِبالسُّ  األَْحَكاُم اْلُمَتَعلِّ

: مِّ  َتنَاُول السُّ

م  بِالَ َحاَجٍة إَِلْيِه  َن السُّ
اَل ِخالََف َبْيَن اْلُفَقَهاِء فِي ُحْرَمِة َتنَاُول َما َيْقُتل مِ

﴿َواَل َوَقال َعزَّ مِْن َقاِئٍل:  ْهُلَكِة﴾﴿َواَل ُتْلُقوا بَِأْيِديُكْم إَِلى التَّ لَِقْولِِه َتَعاَلى: 

 .َتْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم﴾

مِّ َأْو َنَجاَسُتُه:  َطَهاَرُة السُّ
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مَّ َنَجُس َوَلْم  ، َأْطَلَق اْلَحَنابَِلُة اْلَقْول بَِأنَّ السُّ م  ي َنَجاَسِة السُّ
اْخَتَلُفوا فِ

ُقوا َبْيَن اْلَجامِِد َوَغْيِرِه، َواَل بَ  تِي َلْم َتْحُرْم ُيَفر  ْيَن َما َكاَن مَِن النََّباَتاِت الطَّاِهَرِة الَّ

ُموِم.  َن اْلَحيَّاِت َواْلَعَقاِرِب، َوَساِئِر اْلَهَوام  َذَواِت السُّ
َ ْضَراِرَها، َوَما َكاَن مِ

ِ
إاِلَّ أل

افِِعيَُّة َبْيَن َما َكاَن مَِن األَْشَجاِر  َ  الشَّ  َوَفرَّ

ِة، َوَبْيَن َما َخاَلَطْتُه  َوالنََّباَتاِت  حَّ ا بِالص  ْن ِجَهِة َكْونِِه ُمِضرًّ
ا َلْم َيْحُرْم إِالَّ مِ مَّ

مِ

ْن ُلُحوِم اْلَهَوام  
َنَجاَسُة َأْو َكاَن مِْن َنَجٍس، َكَأْن ُيَخالَِطُه ُلُحوُم اْلَحيَّاِت َوَغْيِرَها مِ

ُموِم َأْو َكاَن ُلَعاًبا لَِما ُذكِ  ، َذَواِت السَّ َر، َكُسم  اْلَحيَِّة، َواْلَعْقَرِب َوَساِئِر اْلَهَوام 

ا  َها َتْظَهُر َعَلى َمَحل اللَّْسَعِة. َأمَّ َ نَّ ُسمَّ
ِ
الَُة بَِلْسَعِة اْلَحيَِّة؛ أل َقاُلوا: َتْبُطل الصَّ

َ نَّ 
ِ
الَُة َعَلى األَْوَجِه ِعنَْدُهْم أل إِْبَرَتَها َتُغوُص فِي  ُلَعاُب اْلَعْقَرِب َفالَ َتْبُطل بِِه الصَّ

مَّ فِيِه، َوُهَو اَل َيِجُب َغْسُلُه. َوَسَبُب َنَجاَستِِه ِعنَْدُهْم  ِن اللَّْحِم َوَيُمجُّ السُّ
َباطِ

َميَِّة َبل لَِكْونِِه َفْضَلَة َغْيِر َمْأُكوٍل. ي السُّ
 َلْيَس فِ

ُموِم َوَقال الَمالِِكيَُّة: إِنَّ ُلَعاَب اْلَحيَّاِت َواْلَعَقارِ  ْن َذَواِت السُّ
ِب َوَغْيِرَها مِ

 إَِذا َلْم َيْسَتْعِمل النََّجاَسَة، َجاَء فِي َمَواِهِب اْلَجلِيل: 
ٍّ
 "َطاِهُر َكُلَعاِب ُكل َحي

َنَقل َصاِحُب اْلَجْمِع َعِن اْبِن َهاُروَن: َأنَُّه َقال فِي َشْرِح َقْول اْبِن اْلَحاِجِب: 

َها:  اللَُّعاُب َوالُمَخاُط مِنَ  ْن ُسم 
  َطاِهُر، ُثمَّ َقال: إِنَّ اْلَحَشَراِت إَِذا ُأمَِن مِ

اْلَحي

َها."ُمَباَحُة  ْن ُسم 
: َوإِْن َلْم ُيْؤَمْن مِ

ُّ
ْرَقانِي  ، َوَقال الزَّ
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َوُيْفَهُم مِْن ِعَباَراِت اْلَحنَِفيَِّة َأنَّ ُلَعاَب اْلَحيَّاِت َواْلَعَقاِرِب َنَجُس ِعنَْدُهْم؛ 

 نََجاَسِة َلْحِمَها، َوُلَعاُبَها مِْن ِجْسِمَها َكُكل َما اَل ُيْؤَكل َلْحُمُه لِ 

: مِّ  َبْيُع السُّ

مَّ اْلَقاتِل إَِذا َخالَ مِْن َنْفٍع ُيَباُح َأْو َخاَلَطْتُه  اَل ِخالََف َبْيَن اْلُفَقَهاِء فِي َأنَّ السُّ

َ نَّ َجَواَز  َنَجاَسُة َكُلُحوِم اْلَحيَّاِت َوَغْيِرَها مِنَ 
ِ
النََّجاَساِت اَل َيُجوُز َبْيُعُه؛ أل

ِة َعْقِد اْلَبْيِع. َفاًعا َمْشُروًعا، َوَطَهاَرُتُه َشْرَطاِن فِي ِصحَّ
ْنتَِفاِع فِي الَمبِيِع اْنتِ

ِ
 اال

َح اْلَحنَِفيَّ  ُة َوإِْن َكاَن فِيِه َنْفُع ُمَباُح َشْرًعا َوَلْم ُتَخالِْطُه َنَجاَسُة َفَقْد َصرَّ

مُّ مَِن اْلَحَشاِئِش َأْم مَِن  ِعيَُّة بَِجَواِز َبْيِعِه َسَواُء َكاَن السُّ
افِ يَُّة َوالشَّ

َوالَمالِكِ

م  َوَبْيَن َما  َ  اْلَحَنابَِلُة َبْيَن َما َكاَن مَِن النََّباَتاِت َواْلَحَشاِئِش مَِن السُّ اْلَحيَّاِت. َوَفرَّ

َها مِْن َنْفٍع ُمَباٍح، َكاَن مَِن األََفاِعي، َوَقاُلو ا بَِتْحِريِم َبْيِع ُسُموِم األََفاِعي؛ لُِخُلو 

مُّ مَِن اْلَحَشاِئِش َوالنََّباَتاِت، َفإِْن َكاَن اَل ُينَْتَفُع بِِه َأْو َكاَن َيْقُتل َقلِيُلُه  ا السُّ َفَأمَّ

رَ  ِر مِنُْه. َوإِْن َكاَن فِيِه َنْفُع َكالتََّداِوي َغالًِبا َلْم َيُجْز َبْيُعُه؛ لَِعَدِم النَّْفِع َوَخْوِف الضَّ

 بِِه َجاَز َبْيُعُه.

: مِّ  التََّداِوي ِبالسُّ

الََمُة مِْن  ِه إِْن َغَلَبِت السَّ
م  َحتَّى ِعنَْد َمْن َيُقول بِنََجاَستِ َيُجوُز التََّداِوي بِالسُّ

رَ  َكاِب َأَخف  الضَّ
ْرتِ
ِ
َرْيِن، َولَِدْفِع َما ُهَو َأْعَظُم مِنُْهَما، َضَرِرِه َوُيْرَجى َنْفُعُه، ال
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بَِشْرِط إِْخَباِر َطبِيٍب ُمْسلٍِم َعْدٍل بَِذلَِك َأْو َمْعِرَفِة الُمَتَداِوي بِِه، َوَعَدِم َما َيُقوُم 

ل التََّداِوَي. ا ُيَحص  مَّ
 َمَقاَمُه مِ

: مِّ  اْلَقْتل ِبالسُّ

ٍّ َغْيِر ُمَمي ٍز َأْو َمْجنُوٍن َطَعاُم َمْسُموُم َقال ُجْمُهوُر اْلُفَقَهاِء: إَِذا ُقد  
َم لَِصبِي

مَّ  َعاِم، إِْن َكاَن َيْعَلُم َأنَّ َذلَِك السُّ ِم الطَّ َفَماَت مِنُْه َوَجَب اْلِقَصاُص َعَلى ُمَقد 

َعاَم َمْسُموُم َأْم اَل.  َيْقُتل َغالًِبا، َسَواُء َأْخَبَرُه َأنَّ الطَّ

َبالًِغا َعاِقاًل َعَلى َأْكل َطَعاٍم َمْسُموٍم َوَلْم َيْعَلِم الُمْكِرُه َأنَُّه َمْسُموُم  َوإِْن َأْكَرهَ 

ا إِْن َكاَن الُمْكِرُه َيْعَلُم َأنَُّه َمْسُموُم َفالَ ِقَصاَص َكَما إَِذا  َفَعَلْيِه اْلِقَصاُص، َأمَّ

 َأْكَرَهُه َعَلى َقَتل َنْفِسِه.

مَّ  َ نَُّه َأْلَجَأُه إَِلْيِه  َوإِْن َأْوَجَرُه السُّ
ِ
فِي َحْلِقِه َفَعَلْيِه اْلِقَصاُص َوإِْن َكاَن َبالًِغا؛ أل

مَّ بِاْختَِياِرِه، َفَحدُّ اْلَعْمِد َصاِدُ   َواَل اْختَِياَر َلُه َحتَّى ُيَقال َعنُْه: إِنَُّه َتنَاَول السُّ

َم َطَعاًما َمْسُموًما لَِبالِغٍ  َعاِقٍل َفَأَكَلُه َفَماَت مِنُْه، َفإِْن َكاَن َيْعَلُم  َعَلْيِه. َوإِْن َقدَّ

َ نَُّه ُهَو الَِّذي َقَتل َنْفَسُه، َوإِْن َكاَن 
ِ
اْلَحال َفالَ ِقَصاَص َواَل ِدَيَة بِات َفاِ  اْلُفَقَهاِء؛ أل

َفَقال  َغْيَر َعالٍِم بِاْلَحال َفَقِد اْخَتَلَف اْلُفَقَهاُء فِي ُوُجوِب اْلِقَصاِص فِيِه.

ِعيَُّة: اَل َيِجُب اْلِقَصاُص َبل َتِجُب ِدَيُة لِِشْبِه اْلَعْمِد لَِتنَاُولِِه َلُه بِاْختَِياِرِه َفَلْم 
افِ الشَّ

ْر َتْغِريُرُه، َوفِي َقْوٍل ِعنَْدُهْم: َيِجُب اْلِقَصاُص لَِتْغِريِرِه َكاإلِْ ْكَراِه.  ُيَؤث 
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يَُّة َواْلَحَنابِلَ 

َ نَُّه َيْقُتل َغالًِبا، َوُيتََّخُذ َوَقال الَمالِكِ
ِ
ُة: َيِجُب اْلِقَصاُص َعَلْيِه؛ أل

َطِريًقا إَِلى اْلَقْتل َكثِيًرا َفَأْوَجَب اْلِقَصاَص. َوإِْن َدسَّ فِي َطَعاِم َشْخٍص ُمَمي ٍز َأْو 

مَّ فِي  َبالٍِغ اْلَغالُِب َأْكُلُه مِنُْه َفَأَكَلُه َجاِهاًل، َفَعَلْيِه ِدَيُة ِشْبهِ  اْلَعْمِد، َوإِْن َدسَّ السُّ

َ نَُّه َلْم َيْقُتْلُه 
ِ
ُخول َعَلْيِه، َفإِنَُّه َيُكوُن َهَدًرا؛ أل َطَعاِم َنْفِسِه َفَأَكل مِنُْه آَخُر َعاَدُتُه الدُّ

اِخل ُهَو الَِّذي َقَتل َنْفَسُه، َفَأْشَبَه َما َلْو َحَفَر فِي َداِرِه بِْئًرا  َفَدَخل فِيِه َفإِنََّما الدَّ

 َرُجُل َفَوَقَع فِيه.

ْن ِجَناَيٍة َمْضُموَنٍة بُِسمٍّ َقاتٍِل، َفَماَت َفالَ 
َوإِْن َداَوى ُجْرًحا فِي ِجْسِمِه مِ

ِقَصاَص َعَلى اْلَجاِرِح فِي النَّْفِس َواَل ِدَيِة النَّْفِس؛ إِْذ ُهَو َقاتِل َنْفِسِه َوإِْن َلْم َيْعَلْم 

مَّ يَ  ْقُتل َغالًِبا َأْو َأنَُّه ُسِم، َبل َيِجُب َعَلى اْلَجاِرِح َضَماُن اْلُجْرِح َأنَّ السُّ

بِاْلِقَصاِص َأْو بِاألَْرِش، َحَسَب ُموِجِب اْلِجنَاَيِة. َوالتَّْفِصيل فِي َباِب اْلِجَناَياِت 

 َواْلِقَصاِص.

م  ُمْطلَ  َم إَِلى إِْنَساٍن َوَقال اْلَحنَِفيَُّة: اَل ِقَصاَص فِي اْلَقْتل بِالسُّ ًقا، َفإِْن َقدَّ

َفَماَت مِنُْه َفالَ ِقَصاَص  -َوُهَو اَل َيْعَلُم َأنَُّه َمْسُموُم  -َطَعاًما َمْسُموًما َفَأَكل مِنُْه 

ُر بَِحْبٍس َوَنْحِوِه، َوإِْن َأْوَجَرُه إيَجاًرا َأْو َأْكَرَهُه   َواَل ِدَيَة، َفُيَعزَّ

َ نَّ اْلَقْتل َحَصل بَِما اَل َيْجَرُح َعَلى َتنَاُولِِه َوَج 
ِ
َيُة َعَلى َعاِقَلِة اْلَجانِي أل َبِت الد 

َفَكاَن مِْن ِشْبِه اْلَعْمدِ 
(1)
. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.957 -95/955) الموسوعة الفقهية الكويتية انتهى من (3)
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 المسألة الثالثة: متى يضمن الخاتن والطبيب إن أخطأ:

الخاتن هو الطبيب الذي يقطع القلفة  قوله: )ومثله الخاتن والطبيب(:

 ذي يقوم بعملية الختان.الزائدة على الذكر، وهو ال

 والطبيب الحاذ  إذا قتل بطبه هل تلحقه مؤاخذة؟

 إذا وقعت جناية من طبيب، ولم تكن عمدا، نظر يف الطبيب نفسه:

فإن كان جاهاًل يف الطب غير متمكن منه، فإنه يضمن ما نتج عن تطببه يف 

: فإيجاُب الض ماله. قال ابن القيم الجوزية مان على : )وأما األمر الشرعىُّ

 الطبيب الجاهل... وهذا إجماع من أهل العلم(.

 : قال ابن رشد

 )ال خالف أنه إذا لم يكن من أهل الطب أهنا يف ماله(.

وذهب ابن القيم إلى سقوط الضمان إذا علم المجني عليه بجهله، وأذن 

، له؛ حيث جاء عنه قوله: )القسُم الثاين: متطب ُب جاِهٍل باشرت يُده َمن َيُطبُّه

 عليه أنه جاهل ال ِعلَم له، وَأِذَن له يف ِطبه لم 
ُّ
فَتلَِف به، فهذا إن علم المجني

 يضمن(.

وهذا فيه نظر؛ ألن الطبيب الجاهل ال يجوز له أن يمارس الطب حتى مع 

 اإلذن؛ لما يأيت:
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ِه َأنَّ  ْبنِ  اْبِن ُجَرْيٍج َعْن َعْمِروما رواه  -1  ُشَعْيٍب َعْن َأبِيِه َعْن َجد 

  َرُسوَل 
ِ
َمْن َتَطبََّب َواَل ُيْعَلُم مِنُْه طِِب َفُهَو »صلى اهلل عليه وسلم َقاَل:  اهلل

 والنسائي وابن ماجه واللفظ ألبي داود. ، رواه َأُبوَداُودَ «َضامِنُ 

ِذينَ  ْبنِ  ُعَمرَ  ْبنُ  َعْبُداْلَعِزيزِ ما رواه  -2 َثنِى َبْعُض اْلَوْفِد الَّ  َعْبِداْلَعِزيِز َحدَّ

  َقِدُموا َعَلى َأبِى َقاَل: َقاَل َرُسوُل 
ِ
َأيَُّما َطبِيٍب َتَطبََّب »صلى اهلل عليه وسلم:  اهلل

 .، رواه َأُبوَداُودَ «َعَلى َقْوٍم اَل ُيْعَرُف َلُه َتَطبُُّب َقْبَل َذلَِك َفَأْعنََت َفُهَو َضامِنُ 

 وهذان الحديثان يدالن على أن المتطبب يضمن ما جنته يداه.

ن كان الطبيب عالما بالطب، حاذقا فيه، لكن جنت يداه أثناء تطببه يف وإ

 :قوالنمريض أذن له فيه، فللعلماء يف ضمان ما تلف بجنايته 

أنه يضمن ما تلف بجنايته، وهبذا قال أكثر العلماء، حتى عد  القول األول:

ه بعضهم هذا إجماعا؛ ألنه جان يف غير العمد، فيلزمه الضمان كغيره، وألن

 إتالف فيلزمه ضمان ما أتلفه كالجناية على األموال.

أنه ال يضمن ما تلف بجنايته، وهذا رواية عن اإلمام مالك،  القول الثاين:

وهو قول لبعض الحنفية، وبعض الحنابلة، وعمدة هذا القول الحديثان 

: )وأفتى أن من تطبب ولم يعرف منه طب  المتقدمان، قال ابن القيم الجوزية

امن وهو يدل بمفهومه على انه إذا كان طبيبا واخطأ يف تطبيبه فال فهو ض

 ضمان عليه(.
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 والمختار:

ا على األرواح عن  ًَ هو لزوم الضمان يف جناية الطبيب؛ ألن يف هذا حفا

الهدر، وتنبيها لألطباء إلى عظم مسئولياهتم، ليتخذوا الحيطة الالزمة يف 

 أعمالهم المتعلقة بحياة الناس.

الطبيب الماهر المتقن لصنعته ضمان دية بسبب تطببه، فللعلماء  فإذا لزم

 :ثالثة أقوالفيمن تجب عليه هذه الدية 

أهنا على عاقلة الطبيب، وهذا مذهب أكثر العلماء، ألن  القول األول:

 خطأ الطبيب كخطأ غيره من الناس فيلزم العاقلة.

ض العلماء، ولعل أهنا على الطبيب يف ماله، وهبذا قال بع القول الثاين:

مبنى هذا القول هو: قصد التأديب والتهذيب حتى ال يعبث بأرواح الناس، إذ 

لو تحملت عاقلة الطبيب، لربما تمادى يف إهماله وعدم احرتلسه، مما يجعل 

 خطأه كثيرا مجحفا بالعاقلة.

أهنا يف بيت المال، ّا كان الخط يف االجتهاد يف وصف  القول الثالث:

هو إحدى الروايتين عن اإلمام أحمد على ما ذكره ابن قيم  الدواء، وهذا

 الجوزية عنه..

 الترجيح:
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أن الطبيب الحاذ  المجتهد المأذون له من قبل ولي األمر  المختار هو:

يف التتطبب إذا لزمته دية أخذت من بيت المال، ألن الطب مهنة ضرورية 

ألمر كذلك تعين يقصد هبا مصلحة الجماعة وسالمة المجتمع، وإذا كان ا

الضمان يف مال الجماعة المتمثل يف بيت مال المسلمين، كما أن ضمان 

 الطبيب أمر كثير الوقوع فيكون يف إيجابه على العاقلة إضرار وإجحاف هبم.

 -أما الطبيب الذي لم يؤذن له من قبل الولي، فيلزم عاقلته دفع الدية عنه 

يتها عن التمادي والتساهل يف وذلك لتحيطه العاقلة برعا -فيما يظهر لي 

المهنة دون روية بدافع المصلحة الشخصية البحتة التي ربما طغت عليه، 

 وذلك عندما تعلم أهنا ستغرم عنه.

أما القول بوجوب الدية يف ماله، فغير مسلم به، ألن الطبيب إنما ضمن ما 

من  نتج عن فعل قصد به أصالة المصلحة العامة، فيكون أحق بعدم المؤاخذة

 غيره.

 كيفية أداء الدية من بيت المال:

 :قوليناختلف العلماء يف كيفية أداء الدية من بيت المال على 

أهنا تؤدى منجمة يف ثالث سنين، يف كل سنة ثلث، وهذا  القول األول:

 مذهب أكثر العلماء لما يأيت:
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قضاء النبي بأداء دية الخطأ يف ثالث سنين، وقضاء أصحابه من بعده 

كعمر وعلي دون تعيين للجهة العاقلة وهذا يدل على أن التأجيل عام  بذلك

 يف دية الخطأ.

وألن عقل الشخص عن غيره مواساة يتعلق بالحول فيتكرربتكرره 

 كالزكاة.

وألن بيت المال جهة مكلفة بالعقل فيلزم التأجيل يف حقها كما يلزم يف 

 حق العصبة العاقلة.

واحدة حالة، وهذا هو أصح الوجهين عند أهنا تؤدى دفعة  القول الثاين:

 الحنابلة لما يأيت:

سهل وفيه: )فكره  بن أبي حثمة يف قصة قتل عبداهلل بن ما رواه سهل

 اهلل أن يطل دمه ففداه بمائة من إبل الصدقة( الحديث. نبي

اهلل من قبله. قال سهل: فأدركت ناقة من  ويف لفظ آخر: )فوداهم رسول

 ا لهم فركضتنى برجلها(.تلك اإلبل فدخلت مربدً 

وهذا يدل على أنه أداها حالة دفعة واحدة حيث صرح الحديث بمقدار 

ما رفعه النبي وهذا هو مقدار الدية الكاملة كما أن الحديث جلي يف عدم 

أبي  بن التأجيل لكونه أدى الواجب دفعة واحدة يؤكد هذا ما حصل لسهل

 حثمة بعد أيام من الدفع.
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مذكور  بن  تحميل بيت المال الدية؛ ومنها ما رواه يزيداآلثار الواردة يف

الهمداين: )أن رجال قتل يوم الجمعة ىف المسجد ىف الزحام فوداه على من 

 بيت المال(.

ويف هذا داللة على أخذ العقل من بيت المال دفعة واحد؛ إذ لو كا 

 التأجيل واجبا لصرح به.

 لمتلفات الحلول.وألن الدية بدل متلف، واألصل يف األبدال ا

وألن التأجيل إنما شرع فيما يحمله أفراد العاقلة تخفيفا عنهم وال حاجة 

 لذلك يف بيت المال ألنه جهة واحدة التكلف بالعقل إال مع اليسار.

 الترجيح:

مراعاة المصلة العامة يف الحلول والتأجيل، فإذا كان بيت المال  المختار:

احدة دون ضرر بالمصلحة العامة يف وضع يمكن معه أخذ الدية دفعة و

أخذت منه أما إذا كان يف وضع ال يسمح بأخذها منه إال مؤجلة تعين التأجيل 

ألن الدية واجبة لجهة معينة على جماعة المسلمين، ومصلحة جماعة 

 المسلمين هو األولى بالتقديم، ولعل يف هذا أخذا بأدلة الفريقين مًعا.

ن والحيات هل يؤاخذ ويكون آثًما ولو مالعب الثعابي المسألة الرابعة:

 لسعه ثعبان فقتله أو سمه؟
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الذي يظهر لي واهلل أعلم أن هذه اللعبة محرمة. للمخاطرة فيها، وهو آثم 

على هذا، وإذا قتل الثعبان من يأتيه يضمن الدية واهلل أعلم، حيث وقتله من 

 قبيل الخطأ.

 المسألة الرابعة وهي المتعلقة بركوب البحر:

دخول البحر وهو يغتلم فقد جاء النهي عن ذلك، ولكن إذا دخل  أما

 لطلب الرز  أو السفر ثم هاج بعد ذلك هل يلحقه إثم؟

ال يلحقه، وهكذا لو عطب المركب فمات من فيه هل يلزمه الديات 

 والكفارات، الذي يظهر إذا لم يكن متسبًبا ال يلحقه.

 شرب السم للتداوي؟ المسألة الخامسة:

 يف هذه المسألة قوالن: للعلماء

 األول: التحريم.

 الثاين: الجواز.

والصحيح الجواز إن َن أن الدواء سيربئ إن شاء اهلل من الجرح، فإن 

 مات منه ال تلحقه تبعة واهلل أعلم، وقد تقدم الكالم على هذه المسألة.

وقوله: )أشرب ورم(: أي: تناول الدواء واطلب العافية، مِْن )رام( إذا 

 طلب.
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 قطع العضو الذي قد يؤثر عليه غيره: المسألة السادس:

كأن يقع السرطان يف ِرْجل مريض فيبرتها األطباء حتى ال ينتشر المرض 

 إلى غيرها، وال حرج يف ذلك من باب دفع أخف الضررين.

لو خرجت حبة من الذرة أو نحوها من بطن هبيمة  المسألة السابعة:

 فزرعت؟

 هل تؤكل قبل أن تزرع؟ فال حرج يف ذلك، وإن خرجت

رجح المؤلف عدم الجواز وحث على االحتياط يف العمل والصحيح أهنا 

 ال تحرم ألمرين:

 األول: أهنا حالل طيب ولم يؤثر فيها مخالطة الروث.

 الثاين: أن روث الدواب ليس بنجس، واهلل أعلم.

 لو وجد يف جوف سمكة أخرى: المسألة السابعة:

م روث الفرس والربذون التي تتخذ ذهب المصنف أن حكمها حك

 للنسل، والصحيح أهنا حالل وال شيء فيها على ما تقدم واهلل أعلم.
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 الورع عن الحرام

ْبَعاُن َلْحَم الَمْيِت -772  َلْو َأَكَل الشَّ

 

ــِت   ــْن َزْي ــا مِ ــْحَمُه َأْو َنِجًس   َأْو َش

 
َفَقْذُفُه فِي اْلَحـاِل َفـْرُض َقـْد -737

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــِزمْ   َل

 

  َهـَذا َمـا ُحـتِمْ « التَّْحِريرِ »فِي َوَقاَل  

 
ــهْ -733 ــِدِن النََّجاَس ــي َمْع ــا فِ َنََّه

ِ
 أل

 

ــــهْ   ــــوا ِقَياَس ُئ ــــَلْت َوَخطَّ   َتَحصَّ

 
 فِي اْلَحَراِم الظَّاِهرِ -739

ُّ
افِِعي  َوالشَّ

 

ـــــاِكرِ     َأْوَجَبـــــُه اَل َينَْبِغـــــي لِلشَّ

 
 فِي َدْهـِرِه َأْن َينُْبـَت اْلَحـَرامُ -737

 

ـــي جِ   ـــَرامُ فِ ـــُل ُي ـــِمِه َوَفاِع   (1)ْس

 
 الشرح:

ْبَعاُن َلْحَم الَمْيِت(:  ويف نسخة: قوله: )َلْو َأَكَل الشَّ

ــِت  ــاُر َلْحــَم الَمْي ــْو َأَكــَل الُمْخَت  َل

 

ــِت   ْي ــُدْهِن الزَّ ــا َك ــا َقْطًع   َأْو َنِجًس

 
ا فإنه يجوز له أكل الميتة على ما تقدم  خرج به لو أكل حال كونه مضطرًّ

، ويف هذه األبيات أشار إلى الواجب على من أكل شيًئا من الحرام، بيانه

َبِي َبْكٍر  والورع أنه يقيئه فقد صح عن
ِ
عائشة رضي اهلل عنها: قالت: َكاَن أل

ٍء َفَأَكَل 
ْ
ُغالَُم ُيْخِرُج َلُه الَخَراَج، َوَكاَن َأُبوَبْكٍر َيْأُكُل مِْن َخَراِجِه، َفَجاَء َيْوًما بَِشي

َأُبوَبْكٍر، َفَقاَل َلُه الُغالَُم: َأَتْدِري َما َهَذا؟ َفَقاَل َأُبوَبْكٍر: َوَما ُهَو؟ َقاَل: ُكنُْت مِنُْه 

يَِّة، َوَما ُأْحِسُن الكَِهاَنَة، إاِلَّ َأن ي َخَدْعُتُه، َفَلِقَينِي 
ْنَساٍن فِي الَجاِهلِ نُْت إِلِ َتَكهَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بحشمٍة وفاعل ُتداُم(.    دهره إن نبت الحرامُ  يف نسخة: )يف  (3)
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ِذي أَ  ٍء فِي َفَأْعَطانِي بَِذلَِك، َفَهَذا الَّ

ْ
َكْلَت مِنُْه، َفَأْدَخَل َأُبوَبْكٍر َيَدُه، َفَقاَء ُكلَّ َشي

 َبْطنِِه. أخرجه البخاري

 -واهلل أعلم-أقول الذي يظهر  قوله: )َفَقْذُفُه ِفي الَحاِل َفْرٌض َقْد َلِزْم(:

 عدم وجوب قذفه، وإنما هو مستحب ال غير.

قال ابن رجب:  جامع العلوم والحكم ويف شرح الحديث السادس من

ُع على هذا معاملة من يف ماله حالل وحرام مختلط، فإْن كان أكثُر ماله  ويتفرَّ

الحراَم، فقال أحمد: ينبغي أْن يجتنبه إال أْن يكوَن شيًئا يسيًرا، أو شيًئا ال 

م؟ على وجهين.  يعرف، واختلف أصحابنا: هل هو مكروه أو محرَّ

ملته واألكُل من ماله. وقد روى وإْن كان أكثُر ماله الحالل، جازت معا

  أنَّه قال يف جوائز السلطان: ال بأس هبا، ما ُيعطيكم من 
الحارث عن علي

 الحالل أكثر مما ُيعطيكم من الحرام. 

ُّ وأصحابه ُيعاملون المشركين وأهَل الكتاب مع علمهم بأنَّهم 
وكان النبي

، والورع ترُكه. قال سفيان: ال يجتنبون الحراَم كلَّه، وإِن اشتبه األمر فهو شبهة

.
َّ
 ال يعجبني ذلك، وتركه أعجب إلي

هريُّ ومكحول: ال بأس أْن يؤكل منه ما لم يعرف أنَّه حراُم  وقال الزُّ

بعينه، فإْن لم ُيعلم يف ماله حرام بعينه، ولكنه علم أنَّ فيه شبهًة، فال بأس 

 باألكل منه، نصَّ عليه أحمد يف رواية حنبل.



 يف شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان فتح ذي الجالل واإلكرام

 

814 

  

  

  

 

ُن راهويه إلى ما ُروي عن ابن مسعود وسلماَن وغيِرهما بْ  وذهب إسحا 

خصة، وإلى ما ُروي َعِن الحسِن وابِن سيرين يف إباحِة األخذ مما  مَن الرُّ

با، والقمار، نقله عنه ابُن منصور.  يقضي من الر 

وقال اإلمام أحمد يف المال المشتبه حالله بحرامه: إْن كان الماُل كثيًرا، 

ف يف الباقي، وإْن كان الماُل قلياًل، اجتنبه كلَّه، أخرج منه قدَر  الحرام، وتصرَّ

وهذا ألنَّ القليل إذا تناول منه شيًئا، فإنَّه َتْبُعُد معه السالمُة من الحرام بخالف 

الكثير، ومن أصحابنا َمْن َحَمل ذلك على الورع ُدون التَّحريم، وأباح 

ف يف القليل والكثير بعد إخراج قدر الحرام منه، وهو قوُل الحنفيَّة  التصرُّ

 وغيرهم، وأخذ به قوُم مِْن أهل الورع منهم بشُر الحايف.

لف يف األكل ممن يعلم يف ماله حرام ما لم يعلم أّنه  ص قوُم من السَّ ورخَّ

. وروي مثُله عن  هري  م عن مكحوٍل والزُّ من الحرام بعينه، كما تقدَّ

 بن عياض..  الُفضيل

ن له  وروي يف ذلك آثارُ  لف، فصحَّ عن ابن مسعود أنَّه ُسِئَل عمَّ عن السَّ

ُج من ماٍل خبيٍث يأُخُذه يدعوه إلى طعامه،  با عالنيًة وال يتحرَّ جاُر يأكُل الر 

قال: أجيبوُه، فإنَّما الَمْهنُأ لكم والِوْزُر عليه. ويف رواية أنَّه قال: ال أعلُم له شيًئا 

يبوه. وقد صحح اإلمام أحمد هذا عن ابن إاّل خبيًثا أو حراًما، فقال: أج

 مسعود، ولكنَّه عارضه بما ُروي عنه أنَّه قال: اإلثم َحَوازُّ القلوب.
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بن جبير،  وروي عن سلمان مثُل قوِل ابِن مسعود األول، وعن سعيد

والحسن البصري، وُمور   الِعجلي، وإبراهيم النَّخعي، وابِن سيرين وغيرهم، 

 بن َزنجويه، وبعضها يف كتاب لُحَميد األدب يف كتاب واآلثار بذلك موجودة

 للخالل، ويف مصنفي عبدالرزا  وابن أبي شيبة وغيرهم. الجامع

ومتى علم أنَّ عيَن الشيء حراُم، ُأِخَذ بوجه محرم، فإنَّه يحرم تناوُله، وقد 

َحكى اإلجماَع على ذلك ابُن عبدالرب  وغيُره، وقد ُروي عن ابن سيرين يف 

ل ُيقضى من الربا، قال: ال بأس به، وعن الرجل ُيقضى من القمار قال: الرج

جه الخالل بإسناد صحيح، وُروي عن الحسن خالف هذا،  ال بأس به، خرَّ

 وأنَّه قال: إنَّ هذه المكاسب قد فسدت، فخذوا منها شبه المضَطر.

يق  وعارض المروي عن ابن مسعود وسلمان، ما روي عن أبي بكر الصد 

 أكل طعاًما ثم أخرب أنَّه من حرام، فاستقاءه. انتهى أنَّه



 يف شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان فتح ذي الجالل واإلكرام

 

816 

  

  

  

 

 الخمر

ـر  -733  َواتََّفُقوا فِي اْلَخْمـِر ُأم  الشَّ

 

ْكرِ     َعَلى ُوُجوِب اْلَقْذِف ُخْوَف السُّ

 
 الشرح:

أي أنه لو ُقدرَّ أن أحدهم شرب الخمر فيجب قذفه اتفاًقا، وذلك خوف 

(: وإن وجد خمًرا وبوال، وهو 5/532) بيانال وقوع السكر عليه قال الِعمراين يف

خائف على نفسه من العطش فإنه يشرب البول دون الخمر، لـ: )أن النبي أمر 

 العرنّيين بشرب أبوال اإلبل(.

 :أربعة أوجهوإن لم يجد غير الخمر واحتاج إليه للعطش أو للتداوي ففيه 

 خالف الميتة.ال يجز شرهبا بحال، ألنه مما يجب الحّد بشرهبا ب أحدها:

 يجوز شرهبا ألنه مضطر إلى شرهبا فهو كالمكره. والثاين:

يجوز شرهبا للعطش ألهنا تروي يف الحال وال يجوز شرهبا  الثالث:

َم »للتداوي، لقوله صلى اهلل عليه وسلم:  إِنَّ اهلَل َلْم َيْجَعْل ِشَفاَءُكْم فِيَما َحرَّ

 .«َعَلْيُكمْ 

يزداد لهبا، ويجوز التداوي بشرب اليسير ال يجوز شرهبا ألنه  والرابع:

 منه. انتهى

 الخمر حرام بتحريم اهلل عز وجل ورسوله لها.



 المأكول من الميتات

 

817 

 
ِذيَن آَمنُوا إِنََّما اْلَخْمُر َوالَمْيِسُر َواأْلَْنَصاُب قال اهلل تعالى:  ﴿َيا َأيَُّها الَّ

ْيَطاِن َفاْجَتنُِبوُه َلَعلَّكُ   [.27]المائدة: ْم ُتْفلُِحوَن ﴾َواأْلَْزاَلُم ِرْجُس مِْن َعَمِل الشَّ

 (: يف ذكر مسائل على اآلية:6/963) تفسيره قال القرطبي يف

َتْحِريُم اْلَخْمِر َكاَن بَِتْدِريٍج َوَنَواِزَل َكثِيَرٍة، َفإِنَُّهْم َكاُنوا ُموَلِعيَن  -الثَّانَِيةُ 

ُل َما َنَزَل فِي شأهنا:  اْلَخْمِر َوالَمْيِسِر ُقْل فِيِهما إِْثُم  ﴿َيْسَئُلوَنَك َعنِ بُِشْربَِها، َوَأوَّ

ا َنَزَلْت َهِذِه اآْلَيُة َتَرَكَها  [،932]البقرة: َكبِيُر َوَمنافُِع لِلنَّاِس﴾ َأْي فِي تَِجاَرتِِهْم، َفَلمَّ

النَّاِس  َبْعُض النَّاِس َوَقاُلوا: اَل َحاَجَة َلنَا فِيَما فِيِه إِْثُم َكبِيُر، َوَلْم َيْتُرْكَها َبْعُض 

الَة َوَأْنُتْم َوَقاُلوا: َنْأُخُذ َمنَْفَعَتَها َوَنْتُرُك إِْثَمَها َفنََزَلْت َهِذِه اآْلَيُة:  ﴿اَل َتْقَرُبوا الصَّ

، َفَتَرَكَها َبْعُض النَّاِس َوَقاُلوا: اَل َحاَجَة َلنَا فِيَما َيْشَغُلَنا [37]النساء: ُسكارى﴾

اَلِة، َوَشِرَبَها  اَلِة َحتَّى َنَزَلْت: َعِن الصَّ ي َغْيِر َأْوَقاِت الصَّ
َها َبْعُض النَّاِس فِ ﴿َيا َأيُّ

ِذيَن آَمنُوا إِنََّما اْلَخْمُر َوالَمْيِسُر َواأْلَْنصاُب َواأْلَْزالُم ِرْجس﴾ َفَصاَرْت  -اآْلَيةَ  الَّ

َم اهلُل َش  ْيًئا َأَشدَّ مَِن اْلَخْمِر. َوَقاَل َحَراًما َعَلْيِهْم َحتَّى َصاَر َيُقوُل َبْعُضُهْم: َما َحرَّ

 ُعُيوَب اْلَخْمِر، َوَما  َأُبوَمْيَسَرَة: َنَزَلْت بَِسَبِب ُعَمرَ 
 
ْبِن اْلَخطَّاِب، َفإِنَُّه َذَكَر لِلنَّبِي

َها، َوَدَعا اهلُل فِي َتْحِريِمَها َوَقاَل: اللُهمَّ َبي ْن َلَنا فِي 
اْلَخْمِر َينِْزُل بِالنَّاِس مِْن َأْجلِ

َبَياًنا َشافًِيا َفنََزَلْت َهِذِه اآْلَياُت، َفَقاَل ُعَمُر: اْنَتَهْيَنا اْنَتَهْيَنا. َوَقْد َمَضى فِي 

ِذيَن آَمنُوا اَل )اْلَبَقَرِة( َو)الن َساِء(. َوَرَوى َأُبوَداُوَد َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل:  َها الَّ ﴿َيا َأيُّ

الَة َوأَ  ﴿َيْسَئُلوَنَك َعِن اْلَخْمِر َوالَمْيِسِر و [،37]النساء: ْنُتْم ُسكارى﴾َتْقَرُبوا الصَّ

تِي فِي الَماِئَدِة:  [،932]البقرة: ُقْل فِيِهما إِْثُم َكبِيُر َوَمنافُِع لِلنَّاِس﴾ َنَسَخْتَها الَّ
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ْبِن َأبِي  ، َوفِي َصِحيِح ُمْسلٍِم َعْن َسْعدِ ﴿إِنََّما اْلَخْمُر َوالَمْيِسُر َواأْلَْنصاُب﴾

َوقَّاٍص َأنَُّه َقاَل: َنَزَلْت فِي آَياٍت مَِن اْلُقْرآِن، َوفِيِه َقاَل: َوَأَتْيُت َعَلى َنَفٍر مَِن 

َم اْلَخْمُر،  اأْلَْنَصاِر، َفَقاُلوا: َتَعاَل ُنْطِعُمَك َوَنْسِقيَك َخْمًرا، َوَذلَِك َقْبَل َأْن ُتَحرَّ

َفإَِذا َرْأُس َجُزوٍر َمْشِويٍّ ِعنَْدُهْم  -َواْلُحشُّ اْلُبْسَتانُ  -َقاَل: َفَأَتْيُتُهْم فِي ُحشٍّ 

َوِزِ  مِْن َخْمٍر، َقاَل: َفَأَكْلُت َوَشِرْبُت َمَعُهْم، َقاَل: َفَذَكْرُت اأْلَْنَصاَر 

َرُجُل َوالُمَهاِجِريَن ِعنَْدُهْم َفُقْلُت: الُمَهاِجُروَن َخْيُر مَِن اأْلَْنَصاِر، َقاَل: َفَأَخَذ 

 َجَمٍل َفَضَرَبنِي بِِه َفَجَرَح َأْنِفي
ْ
َوَفى ِرَواَيٍة َفَفَزَرُه َوَكاَن َأْنُف َسْعٍد  -َلْحَيي

  ِ َفَأَتْيُت َرُسوَل اهلل -َمْفُزوًرا
َّ
َيْعنِي َنْفَسُه َشْأَن  -َفَأْخَبْرُتُه، َفَأْنَزَل اهلُل َتَعاَلى فِي

ِسُر َواأْلَْنصاُب َواأْلَْزالُم ِرْجُس مِْن َعَمِل ﴿إِنََّما اْلَخْمُر َوالَميْ : -اْلَخْمرِ 

ْيطاِن َفاْجَتنُِبوُه﴾  .الشَّ

: َهِذِه اأْلََحاِديُث َتُدلُّ َعَلى َأنَّ ُشْرَب اْلَخْمِر َكاَن إِْذ َذاَك ُمَباًحا -الثَّالَِثةُ 

َّ َأَقرَّ َعَلْيِه، َوَهَذا َمْعُمواًل بِِه َمْعُروًفا ِعنَْدُهْم بَِحْيُث اَل ُينَْكُر َواَل ُيَغيَّرُ 
، َوَأنَّ النَّبِي

الَة َوَأْنُتْم َما اَل ِخاَلَف فِيِه، َيُدلُّ َعَلْيِه آَيُة النساء:  ﴿ال َتْقَرُبوا الصَّ

ِذي  [،37]النساء: ُسكارى﴾ َم. َوَهْل َكاَن ُيَباُح َلُهْم ُشْرُب اْلَقْدِر الَّ َعَلى َما َتَقدَّ

ٍّ َوَجبَّ َأْسنَِمَتَهَما، ُيْسكُِر؟ َحِديُث َحْمزَ 
 َعلِي

ْ
اِهُر فِيِه ِحيَن َبَقَر َخَواِصَر َناَقَتي ََ َة 

 صلى اهلل عليه وسلم َفَجاَء إَِلى َحْمَزَة َفَصَدَر َعْن َحْمَزَة 
َّ
 بَِذلَِك النَّبِي

ِ
َفَأْخَبَر َعِلي

 مَِن اْلَقْوِل اْلَجافِي الُمَخالِِف لَِما َيِجُب َعَلْيهِ 
 
 َوَتْوِقيِرِه  لِلنَّبِي

 
مِِن اْحتَِراِم النَّبِي

َوَتْعِزيِرِه، َما َيُدلُّ َعَلى َأنَّ َحْمَزَة َكاَن َقْد َذَهَب َعْقُلُه بَِما ُيْسكُِر، َولَِذلَِك َقاَل 
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اِوي: َفَعَرَف َرُسوِل اهلل الرَّ
 َلْم ُينْكِرْ  ِ 

َّ
 صلى اهلل عليه وسلم َأنَُّه َثِمُل، ُثمَّ إِنَّ النَّبِي

ا َقاَل  َعَلى َحْمَزَة َواَل َعنََّفُه، اَل فِي َحاِل ُسْكِرِه َواَل َبْعَد َذلَِك، َبْل َرَجَع َلمَّ

َبِي َعَلى َعِقَبْيِه اْلَقْهَقَرى َوَخَرَج َعنُْه. 
ِ
 َحْمَزُة: َوَهْل َأْنُتْم إِالَّ َعبِيُد أل

ْكَر َحَراُم فِي َوَهَذا ِخاَلُف َما َقاَلُه اأْلُُصولِيُّوَن َوَحَكْوُه فَ  إِنَُّهْم َقاُلوا: إِنَّ السُّ

َراِئَع َمَصالُِح اْلِعَباِد اَل َمَفاِسُدُهْم، َوَأْصُل الَمَصالِِح اْلَعْقُل،  َنَّ الشَّ
ِ
ُكل  َشِريَعٍة، أل

ْن ُكل  َما ُيْذِهُبُه َأْو ُيَشو  
ُشُه، إِالَّ َأنَُّه َكَما َأنَّ َأْصَل الَمَفاِسِد َذَهاُبُه، َفَيِجُب الَمنُْع مِ

ْكَر َلكِنَُّه َأْسَرَع فِيِه َفَغَلَبُه. َواهلُل  َيْحَتِمُل َحِديُث َحْمَزَة َأنَُّه َلْم َيْقِصْد بُِشْربِِه السُّ

 َأْعَلُم.

ابَِعةُ  َقاَل اْبُن َعبَّاٍس فِي َهِذِه اآْلَيِة: )ِرْجُس(  ﴿ِرْجُس﴾َقْوُلُه َتَعاَلى:  -الرَّ

ْجُز بالزاي العذاب ال ُسْخُط َوَقْد يُ  َقاُل لِلنَّْتِن َواْلَعِذَرِة َواأْلَْقَذاِر ِرْجُس. َوالر 

ْجُس ُيَقاُل لأِْلَْمَرْيِن. َوَمْعنَى ﴿مِْن َعَمِل  غير، والركس العذرة اَل َغْيَر. َوالر 

ِذي َكاَن عَ  ْيطاِن﴾ َأْي بَِحْملِِه َعَلْيِه َوَتْزِيينِِه. َوِقيَل: ُهَو الَّ ِمَل َمَباِدَئ َهِذِه الشَّ

 اأْلُُموِر بِنَْفِسِه َحتَّى اْقُتِدَي بِِه فِيَها.

ُيِريُد َأْبِعُدوُه َواْجَعُلوُه َناِحَيًة، َفَأَمَر  ﴿َفاْجَتنُِبوُه﴾َقْوُلُه َتَعاَلى:  -اْلَخامَِسةُ 

َمَع ُنُصوِص اأْلََحاِديِث  اهلُل َتَعاَلى بِاْجتَِناِب َهِذِه اأْلُُموِر، َواْقَتَرَنْت بِِصيَغِة اأْلَْمرِ 

َمِت اْلَخْمُر. َواَل  ي ِجَهِة التَّْحِريِم، َفبَِهَذا ُحر 
ْجتِنَاُب فِ

ِ
ِة، َفَحَصَل اال َوإِْجَماِع اأْلُمَّ

 
َ
ِخاَلَف َبْيَن ُعَلَماِء الُمْسلِِميَن َأنَّ ُسوَرَة )الَماِئَدِة( َنَزَلْت بَِتْحِريِم اْلَخْمِر، َوِهي
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ِم َوَلْحِم اْلِخنِْزيِر فِي َقْولِِه َمَدنِيَُّة  مِْن آِخِر َما َنَزَل، َوَوَرَد التَّْحِريُم فِي الَمْيَتِة َوالدَّ

َوَغْيِرَها مَِن اآْلِي َخَبًرا، َوفِي اْلَخْمِر َنْهًيا َوَزْجًرا، َوُهَو  ﴿ُقْل اَل َأِجُد﴾َتَعاَلى: 

ا َنَزَل َتْحِريُم اْلَخْمِر، َمَشى َأْقَوى التَّْحِريِم َوَأْوَكُدُه. َرَوى اْبُن عَ  بَّاٍس َقاَل: َلمَّ

َمِت اْلَخْمُر، َوُجِعَلْت ِعْداًل  ِ َأْصَحاُب َرُسوِل اهلل َبْعُضُهْم إَِلى َبْعٍض، َوَقاُلوا ُحر 

َق:  ْبِح لأِْلَْنَصاِب َوَذلَِك ِشْرُك. ُثمَّ َعلَّ ْرِك، َيْعنِي َأنَُّه َقَرَنَها بِالذَّ لَُّكْم ﴿َلعَ لِلش 

 َفَعلََّق اْلَفاَلَح بِاأْلَْمِر، َوَذلَِك َيُدلُّ َعَلى َتْأِكيِد اْلُوُجوِب. َواهلُل َأْعَلُم. ُتْفلُِحوَن﴾

اِدَسةُ  ْرِع َلَها،  -السَّ َفِهَم اْلُجْمُهوُر مِْن َتْحِريِم اْلَخْمِر، َواْستِْخَباِث الشَّ

ْجِس َعَلْيَها، َواأْلَْمِر بِ  اْجتِنَابَِها، اْلُحْكَم بِنََجاَستَِها. َوَخاَلَفُهْم فِي َوإِْطاَلِ  الر 

ِريَن  َذلَِك َربِيَعُة َواللَّْيُث  ، َوَبْعُض الُمَتَأخ 
 
افِِعي  َصاِحُب الشَّ

ُّ
ْبُن َسْعٍد َوالُمَزنِي

َم  يَن َفَرَأْوا َأنََّها َطاِهَرُة، َوَأنَّ الُمَحرَّ يَن َواْلَقَرِوي  إِنََّما ُهَو ُشْرُبَها. َوَقِد مَِن اْلَبْغَداِدي 

اِد اْلَقَرِويُّ َعَلى َطَهاَرتَِها بَِسْفكَِها فِي ُطُرِ  الَمِديَنِة،  اْسَتَدلَّ َسِعيدُ  ْبُن اْلَحدَّ

َحاَبُة ِرْضَواُن اهلل َقاَل: َوَلْو َكاَنْت َنِجَسًة َلَما َفَعَل َذلَِك الصَّ
َعَلْيِهْم، َوَلنََهى   ِ 

َحاَبَة َفَعَلْت َعنْ  ِ َرُسوُل اهلل ي الطُُّرِ . َواْلَجَواُب، َأنَّ الصَّ
ُه َكَما َنَهى َعِن التََّخل ي فِ

َنَُّه َلْم َيُكْن َلُهْم ُسُروُب َواَل آَباُر ُيِريُقوَنَها فِيَها، إِِذ اْلَغالُِب مِْن َأْحَوالِِهْم 
ِ
َذلَِك، أل

ُروَن مِِن  َأنَُّهْم َلْم َيُكْن َلُهْم ُكنُُف فِي ُبُيوتِِهْم. َوَقاَلْت َعاِئَشُة إِنَُّهْم َكاُنوا َيَتَقذَّ

ُة، َوَيْلَزُم  ات َخاِذ اْلُكنُِف فِي اْلُبُيوِت، َوَنْقُلَها إَِلى َخاِرِج الَمِديَنِة فِيِه ُكْلَفُة َوَمَشقَّ

ُن التََّحرُّ 
ُز مِنَْها، َفإِنَّ ُطُرَ  مِنُْه َتْأِخيُر َما َوَجَب َعَلى اْلَفْوِر. َوَأْيًضا َفإِنَُّه ُيْمكِ
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َن اْلَكْثَرِة بحيث تصير هنرا َيُعمُّ 

الَمِدينَِة َكاَنْت َواِسَعًة، َوَلْم َتُكِن اْلَخْمُر مِ

ُز َعنَْها ي َمَواِضَع َيِسيَرٍة ُيْمِكُن التََّحرُّ
ِريَق ُكلََّها، َبْل إِنََّما َجَرْت فِ َمَع  -َهَذا -الطَّ

ْن َفاِئَدِة ُشْهَرِة إَِراَقتَِها فِي ُطُرِ  الَمِدينَِة، لَِيِشيَع اْلَعَمُل َما َيْحُصُل فِي َذلَِك مِ 

َعَلى ُمْقَتَضى َتْحِريِمَها مِْن إِْتاَلفَِها، َوَأنَُّه اَل ُينَْتَفُع بَِها، َوَتَتاَبَع النَّاُس َوَتَواَفُقوا 

 َواَل َنصَّ فِيِه، َواَل َيْلَزُم َعَلى َذلَِك. َواهلُل َأْعَلُم. َفإِْن ِقيَل: التَّنِْجيُس ُح 
ِ
ْكُم َشْرِعي

ْرِع َلْيَس  ٍم فِي الشَّ ْن ُمَحرَّ
ًما َأْن َيُكوَن َنِجًسا، َفَكْم مِ ِء ُمَحرَّ ْ

ي مِْن َكْوِن الشَّ

ْجَس فِي  ﴿ِرْجُس﴾بِنَِجٍس، ُقْلَنا: َقْوُلُه َتَعاَلى:  َها، َفإِنَّ الر 
َيُدلُّ َعَلى َنَجاَستِ

َلِت الل َساِن ا ا َلَتَعطَّ يِه َنصًّ
لنََّجاَسُة، ُثمَّ َلِو اْلَتَزْمنَا َأالَّ َنْحُكَم بُِحْكٍم إِالَّ َحتَّى َنِجَد فِ

يَلُة، َفَأيُّ َنصٍّ ُيوَجُد َعَلى َتنِْجيِس اْلَبْوِل 
ِريَعُة، َفإِنَّ النُُّصوَص فِيَها َقلِ الشَّ

ِم َوالَمْيَتِة َوَغْيِر ذَ   الظََّواِهُر َواْلُعُموَماُت َواأْلَْقِيَسُة. َواْلَعِذَرِة َوالدَّ
َ
لَِك؟ َوإِنََّما ِهي

ُح َهَذا الَمْعنَى إِْن َشاَء اهلُل َتَعاَلى. ( َما ُيَوض  ي ُسوَرِة )اْلَحج 
 َوَسَيْأتِي فِ

ابَِعةُ  ِذي اَل ُينَْتفَ  ﴿َفاْجَتنُِبوُه﴾َقْوُلُه:  -السَّ ْجتِنَاَب الُمْطَلَق الَّ
ِ
ُع َيْقَتِضي اال

ٍء بَِوْجٍه مَِن اْلُوُجوِه، اَل بُِشْرٍب َواَل َبْيٍع َواَل َتْخلِيٍل َواَل ُمَداَواٍة َواَل َغْيِر 
ْ
َمَعُه بَِشي

َذلَِك. َوَعَلى َهَذا َتُدلُّ اأْلََحاِديُث اْلَواِرَدُة فِي اْلَباِب. َوَرَوى ُمْسلُِم َعِن اْبِن 

صلى اهلل   ِ َراِوَيَة َخْمٍر، َفَقاَل َلُه َرُسوُل اهلل  ِ اهلل َعبَّاٍس َأنَّ َرُجاًل َأْهَدى لَِرُسولِ 

َمَها؟»عليه وسلم:  ْمَت َأنَّ اهلَل َحرَّ
َقاَل: اَل، َقاَل: َفَسارَّ َرُجاًل َفَقاَل َلُه  «َهْل َعلِ

إِنَّ »َقاَل: َأَمْرُتُه بَِبْيِعَها، َفَقاَل:  «بَِم َساَرْرَتُه؟»صلى اهلل عليه وسلم:   ِ َرُسوُل اهلل
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َم َبْيَعَها َم ُشْرَبَها َحرَّ ، َقاَل: َفَفَتَح الَمَزاَدَة َحتَّى َذَهَب َما فِيَها، َفَهَذا «الَِّذي َحرَّ

يَها َمنَْفَعُة مَِن الَمَنافِِع اْلَجاِئَزِة َلَبيَّنَُه 
َحِديُث َيُدلُّ َعَلى َما َذَكْرَناُه، إِْذ َلْو َكاَن فِ

اِة الَمي َتِة:  َكَما َقاَل ،  ِ َرُسوُل اهلل َهالَّ َأَخْذُتْم إَِهاَبَها َفَدَبْغُتُموُه َفاْنَتَفْعُتْم »فِي الشَّ

 اْلَحِديَث. ،«بِهِ 

ِم، َوفِي َذلَِك َدلِيُل -الثَّامِنَةُ  : َأْجَمَع الُمْسلُِموَن َعَلى َتْحِريِم َبْيِع اْلَخْمِر َوالدَّ

َواهلُل  -النََّجاَساِت َوَما اَل َيِحلُّ َأْكُلُه، َولَِذلَِك  َعَلى َتْحِريِم َبْيِع اْلَعِذَراِت َوَساِئرِ 

َص فِيِه اْبُن اْلَقاِسِم لَِما فِيِه مَِن  -َأْعَلمُ  ، َوَرخَّ َواب  َكِرَه َمالُِك َبْيَع ِزْبِل الدَّ

، وهذا الحديث
 
افِِعي شاهد  الَمنَْفَعِة، َواْلِقَياُس َما َقاَلُه َمالُِك، َوُهَو َمْذَهُب الشَّ

 بصحة ذلك.

ََحٍد،  -التَّاِسَعةُ 
ِ
َذَهَب ُجْمُهوُر اْلُفَقَهاِء إَِلى َأنَّ اْلَخْمَر اَل َيُجوُز َتْخلِيُلَها أل

ُجَل َأْن َيْفَتَح الَمَزاَدَة َحتَّى َيْذَهَب  ِ َوَلْو َجاَز َتْخلِيُلَها َما َكاَن َرُسوُل اهلل لَِيَدَع الرَّ

َنَّ اْلَخلَّ 
ِ
 َعْن إَِضاَعِة الَماِل، َواَل َيُقوُل َأَحُد فِيَمْن َأَراَ   َما فِيَها، أل

َ
َماُل َوَقْد ُنِهي

ْبُن َأبِي اْلَعاِص َخْمًرا  َخْمًرا َعَلى ُمْسِلٍم َأنَُّه َأْتَلَف َلُه َمااًل. َوَقْد َأَراَ  ُعْثَمانُ 

َذلَِك. َذَهَب إَِلى َهَذا َطاِئَفُة  َوَنَهى َعنْ  «اَل »لَِيتِيٍم، َواْسُتْؤِذَن فِي َتْخلِيِلَها َفَقاَل: 

ْأِي، َوإَِلْيِه َماَل َسْحنُونُ  ْبُن َسِعيٍد. َوَقاَل  مَِن اْلُعَلَماِء مِْن َأْهِل اْلَحِديِث َوالرَّ

 َأوْ 
ٍّ
 آَخُروَن: اَل َبْأَس بَِتْخِليِل اْلَخْمِر َواَل َبْأَس بَِأْكِل َما َتَخلََّل مِنَْها بُِمَعاَلَجِة آَدمِي

 َواللَّْيِث 
 
ي يَن. َوَقاَل  َغْيِرَها َوُهَو َقْوُل الثَّْوِري  َواأْلَْوَزاِعي

ْبِن َسْعٍد َواْلُكوفِ
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َلْت َعْن َحاِل  يَها اْلِمْسَك َواْلِمْلَح َفَصاَرْت ُمَربًّى َوَتَحوَّ

َأُبوَحنِيَفَة: إِْن َطَرَح فِ

دُ  ي الُمَربَّى َوَقاَل: اَل ُتَعاَلُج اْلَخْمُر بَِغْيِر ْبُن اْلحَ  اْلَخْمِر َجاَز. َوَخاَلَفُه ُمَحمَّ
َسِن فِ

َها إَِلى اْلَخل  َوْحَدُه. َقاَل َأُبوُعَمَر: اْحَتجَّ اْلِعَراِقيُّوَن فِي َتْخلِيِل اْلَخْمِر 
َتْحِويلِ

 َعْن َأبِي ال
 
ْرَداِء، َوُهَو َيْرِوي َعْن َأبِي إِْدِريَس اْلَخْواَلنِي ْرَداِء مِْن َوْجٍه بَِأبِي الدَّ دَّ

ْمُس َواْلِمْلُح.  َلْيَس بِاْلَقِوي  َأنَُّه َكاَن َيْأُكُل الُمَربَّى مِنُْه، َوَيُقوُل: َدَبَغْتُه الشَّ

ْبُن َأبِي اْلَعاِص فِي َتْخلِيِل اْلَخْمِر، َوَلْيَس  ْبُن اْلَخطَّاِب َوُعْثَمانُ  َوَخاَلَفُه ُعَمرُ 

ةً  نَِّة. َوبِاهلل فِي َرْأِي َأَحٍد ُحجَّ َمَع السُّ
 التَّْوفِيُق.  ِ 

ْساَلِم ِعنَْد ُنُزوِل  َوَقْد َيْحَتِمُل َأْن َيُكوَن الَمنُْع مِْن َتْخلِيلَِها َكاَن فِي َبْدِء اإْلِ

ي َتْحِريِمَها، لَِئالَّ ُيْسَتَداَم َحْبُسَها لُِقْرِب اْلَعْهِد بُِشْربَِها، إَِراَدًة لَِقْطِع اْلَعاَدِة فِ 

َذلَِك. َوإَِذا َكاَن َكَذلَِك َلْم َيُكْن فِي النَّْهِي َعْن َتْخلِيلَِها ِحينَِئٍذ، َواأْلَْمِر بِإَِراَقتَِها َما 

 
ُّ
َيْمنَُع مِْن َأْكلَِها إَِذا ُخل َلْت. َوَرَوى َأْشَهُب َعْن َمالٍِك َقاَل: إَِذا َخلََّل النَّْصَرانِي

َواَيُة َخْمًرا َفاَل َبْأَس بَِأْكلِ  ُم َواْسَتْغَفَر اهلَل، َوَهِذِه الر 
َلَها ُمْسلِ ِه، َوَكَذلَِك إِْن َخلَّ

ِحيُح َما َقاَلُه َمالُِك فِي ِرَواَيِة اْبِن اْلَقاِسِم  َذَكَرَها اْبُن َعْبِداْلَحَكِم فِي ِكَتابِِه. َوالصَّ

ْلَخْمَر َحتَّى َيْجَعَلَها َخالًّ َواَل َيبِيَعَها، َواْبِن َوْهٍب َأنَُّه اَل َيِحلُّ لُِمْسلٍِم َأْن ُيَعالَِج ا

 َوَلكِْن لُِيْهِريَقَها.
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َلْت بَِذاتَِها َأنَّ  -اْلَعاِشَرةُ  َلْم َيْخَتِلْف َقْوُل َمالٍِك َوَأْصَحابِِه َأنَّ اْلَخْمَر إَِذا َتَخلَّ

اِب  َأْكَل َذلَِك اْلَخل  َحاَلُل. َوُهَو َقْوُل ُعَمرَ  َوَقبِيَصَة َواْبِن ِشَهاٍب  ْبِن اْلَخطَّ

، َوُهَو َتْحِصيُل مذهبه عند أكثر أصحابه.
 
افِِعي  َوَربِيَعَة َوَأَحُد َقْوَلِي الشَّ

َذَكَر اْبُن ُخَوْيِز َمنَْداٍد َأنََّها ُتْمَلُك، َوَنَزَع إَِلى َذلَِك بَِأنَُّه  -اْلَحاِدَيَة َعْشَرةَ 

ُص، َوُيْطَفَأ بَِها َحِريُق، َوَهَذا َنْقُل اَل ُيْعَرُف لَِمالٍِك، َبْل ُيْمكُِن َأْن ُيَزاَل بَِها اْلَغَص 

ُج َهَذا َعَلى َقْوِل َمْن َيَرى َأنََّها َطاِهَرُة.  ُيَخرَّ

 بِإَِراَقتَِها.
ُّ
 َوَلْو َجاَز مِْلُكَها َلَما َأَمَر النَّبِي

 هَراَقتَِها. اَوَأْيًضا َفإِنَّ اْلِمْلَك َنْوُع َنْفٍع َوَقْد َبَطَل بِإِ 

وقد جاء الوعيد العظم على من شرب الخمر: )أنه ال تقبل له صالة 

بن عمر قال:  بن عمرو. وعن عبداهلل أربعين يوًما( أخرجه أحمد عن عبداهلل

ْنَيا، ُثمَّ َلْم َيُتْب »قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:  َمْن َشِرَب الَخْمَر فِي الدُّ

 (.9777( ومسلم)5535أخرجه البخاري) ،«ي اآلِخَرةِ مِنَْها، ُحِرَمَها فِ 

 صلى اهلل عليه وسلم ُسِئَل َعِن اْلَخْمِر 3277ويف مسلم)
َّ
( َعْن َأَنٍس: َأنَّ النَّبِي

، َفَقاَل:   .«اَل »ُتتََّخُذ َخالًّ

، َأنَّ َطاِرَ  3273وله )
 
، َسَأَل  ( َعْن َواِئٍل اْلَحْضَرمِي

َّ
 ْبَن ُسَوْيٍد اْلُجْعِفي

َّ
النَّبِي

َواِء، َفَقاَل:  -َأْو َكِرَه  -َعِن اْلَخْمِر، َفَنَهاُه  َأْن َيْصنََعَها، َفَقاَل: إِنََّما َأْصَنُعَها لِلدَّ

 .«إِنَُّه َلْيَس بَِدَواٍء، َوَلِكنَُّه َداءُ »
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َعِن  ِ ( َعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت: ُسِئَل َرُسوُل اهلل9773( ومسلم)939ويف البخاري)

 .«ُكلُّ َشَراٍب َأْسَكَر َفُهَو َحَرامُ »ِع، َفَقاَل: اْلبِتْ 

 ، ( َعْن َأبِي ُموَسى األَْشَعِري  3377( ومسلم)7777ولهما البخاري)
َّ
َأنَّ النَّبِي

؟»َبَعَثُه إَِلى الَيَمِن، َفَسَأَلُه َعْن َأْشِرَبٍة ُتْصنَُع بَِها، َفَقاَل: 
َ
َقاَل: البِْتُع  «َوَما ِهي

ِعيِر،  َوالِمْزُر، َبِي ُبْرَدَة: َما البِْتُع؟ َقاَل: َنبِيُذ الَعَسِل، َوالِمْزُر َنبِيُذ الشَّ
ِ
َفُقْلُت أل

 .«ُكلُّ ُمْسكٍِر َحَرامُ »َفَقاَل: 

( َعْن َجابٍِر، َأنَّ َرُجاًل َقِدَم مِْن َجْيَشاَن، َوَجْيَشاُن مَِن اْلَيَمِن، 9779ولمسلم )

 َعْن َشَرا
َّ
 َفَسَأَل النَّبِي

ُّ
َرِة، ُيَقاُل َلُه: اْلِمْزُر، َفَقاَل النَّبِي ٍب َيْشَرُبوَنُه بَِأْرِضِهْم مَِن الذُّ

صلى اهلل  ِ َقاَل: َنَعْم، َقاَل َرُسوُل اهلل «َأَو ُمْسكُِر ُهَو؟»صلى اهلل عليه وسلم: 

 َعْهًدا لَِمْن َيْشَرُب ال»عليه وسلم: 
ِ
ُمْسكَِر َأْن ُكلُّ ُمْسكٍِر َحَراُم، إِنَّ َعَلى اهلل

َعَرُ  »، َوَما طِينَُة اْلَخَباِل؟ َقاَل:  ِ َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلل ،«َيْسِقَيُه مِْن طِينَِة الَخَبالِ 

 .«ُعَصاَرُة َأْهِل النَّارِ »َأْو  «َأْهِل النَّارِ 

صلى اهلل عليه وسلم فِي اْلَخْمِر  ِ ْبِن َمالٍِك َقاَل: َلَعَن َرُسوُل اهلل وعن َأَنسٍ 

ْشَرًة: َعاِصَرَها، َوُمْعَتِصَرَها، َوَشاِرَبَها، َوَحامَِلَها، َوالَمْحُموَلُة إَِلْيِه، َوَساِقَيَها، عَ 

 (.3925َوَباِئَعَها، َوآِكَل َثَمنَِها، َوالُمْشَتِري َلَها، َوالُمْشَتَراُة َلُه. أخرجه الرتمذي )
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 المضطر ألكل لحم الكلب

 ْحَم اْلَكْلـِب َلْو َأَكَل الُمْضَطرُّ لَ -735

 

  َوَســــبََّع اْلَفــــمَّ بَِمــــا َوالتُّــــْرِب  

 
ــا-736 َط ــاَل َأْو َتَغوَّ ــَذا َب ــَد َه  َوَبْع

 

َطــا    َلــْم َيِجــِب التَّْســبِيُع َبــْل َلــْو َفرَّ

 
َلـــْم َيِجـــِب التَّْســـبِيُع فِـــي -733

 الَمنُْصـــــــــــــــــــــــــــوصِ 

 

  لُِعْســـِرِه َفاْكُتْبـــُه فِـــي النُُّصـــوصِ  

 
 الشرح:

 م على بعض أحكام المضطر قبل.قد تقدم الكال

 ( وما بعدها:37/797) المغني قال ابن قدامة يف

ْختَِياِر، َوَعَلى إَباَحِة اأْلَْكِل مِنَْها 
ِ
َأْجَمَع اْلُعَلَماُء َعَلى َتْحِريِم الَمْيَتِة َحاَل اال

ْضطَِراِر.
ِ
 فِي اال

َماِت، َواأْلَْصُل فِي َهَذا َقوْ  َم َتَعاَلى:  ِ ُل اهللَوَكَذلَِك َساِئُر الُمَحرَّ ﴿إِنََّما َحرَّ

 َفَمِن اْضُطرَّ َغْيَر َباٍغ َوال 
ِ
َم َوَلْحَم اْلِخنِْزيِر َوَما ُأِهلَّ بِِه لَِغْيِر اهلل َعَلْيُكُم الَمْيَتَة َوالدَّ

َمَق، َوَيْأَمنُ  [،337]البقرة: َعاٍد َفال إِْثَم َعَلْيِه﴾ َمَعُه  َوُيَباُح َلُه َأْكُل َما َيُسدُّ الرَّ

َبِع  ْجَماِع َأْيًضا. َوفِي الش  َبِع، بِاإْلِ ْجَماِع. َوَيْحُرُم َما َزاَد َعَلى الش  الَمْوَت بِاإْلِ

َواَيَتْيِن َعْن  َهُرُهَما، اَل ُيَباُح. َوُهَو َقْوُل َأبِي َحنِيَفَة. َوإِْحَدى الر  َْ ِرَواَيَتاِن؛ َأ

ا .َمالٍِك. َوَأَحُد اْلَقْوَلْيِن لِلشَّ
 
 فِِعي
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ْت َعَلى َتْحِريِم الَمْيَتِة،  َنَّ اآْلَيَة َدلَّ

ِ
َقاَل اْلَحَسُن: َيْأُكُل َقْدَر َما ُيِقيُمُه؛ أل

ُروَرُة، َلْم َيِحلَّ َلُه اأْلَْكُل، َكَحاَلِة  َ َما اْضُطرَّ إَلْيِه، َفإَِذا اْنَدَفَعِت الضَّ
َواْسُتْثنِي

َنَُّه َبْعَد َسد  
ِ
ْبتَِداِء، َوأل

ِ
ُقُه  اال ، َفَلْم َيِحلَّ َلُه اأْلَْكُل؛ لَِْلَيِة، ُيَحق  َمِق َغْيُر ُمْضَطرٍّ الرَّ

. َوَثمَّ َلْم ُيَبْح َلُه اأْلَْكُل، َكَذا َهاُهنَا.  َأنَُّه َبْعَد َسد  َرَمِقِه َكُهَو َقْبَل َأْن َيْضَطرَّ

َبُع.  َوالثَّانَِيُة، ُيَباُح َلُه الش 

َة، َفنََفَقْت  ْكٍر لَِما َرَوى َجابِرُ اْخَتاَرَها َأُبوبَ  ْبُن َسُمَرَة: َأنَّ َرُجاًل َنَزَل اْلَحرَّ

َد َشْحَمَها َوَلْحَمَها، َوَنْأُكَلُه.  ِعنَْدُه َناَقُة، َفَقاَلْت َلُه اْمَرَأُتُه: اْسَلْخَها، َحتَّى ُنَقد 

َهْل ِعنَْدك »َسَأَلُه، َفَقاَل: َفَقاَل: َحتَّى َأْسَأْل َرُسوَل اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فَ 

َنَّ َما «َفُكُلوَها»َقاَل: اَل، َقاَل:  «ِغنًى ُيْغنِيك؟
ِ
ْ . َرَواُه َأُبوَداُود، َوأل ، َوَلْم ُيَفر 

َبُع مِنُْه، َكالُمَباِح. َمِق مِنُْه، َجاَز الش   َجاَز َسدُّ الرَّ

َ  َبْيَن َما إَذا َكاَنِت ا ًة، َوَبْيَن َما إَذا َكاَنْت َوَيْحَتِمُل َأْن ُيَفرَّ ُروَرُة ُمْسَتِمرَّ لضَّ

 الَِّذي َسَأَل َرُسوَل اهلل
 
ًة، َكَحاَلِة اأْلَْعَرابِي َواِل، َفَما َكاَنْت ُمْسَتِمرَّ َة الزَّ َمْرُجوَّ

َجاَز  ِ 

ُروَرُة إَلْيِه عَ  َمِق، َعاَدِت الضَّ َنَُّه إَذا اْقَتَصَر َعَلى َسد  الرَّ
ِ
َبُع؛ أل ْن ُقْرٍب، َواَل الش 

ُروَرِة الُمْسَتْقَبَلِة، َوُيْفِضي إَلى َضْعِف  َن اْلُبْعِد َعِن الَمْيَتِة، َمَخاَفَة الضَّ
ُن مِ َيَتَمكَّ

ًة، َفإِنَُّه َيْرُجو اْلِغَنى  ي َلْيَسْت ُمْسَتِمرَّ
تِ َبَدنِِه، َوُربََّما َأدَّى َذلَِك إَلى َتَلِفِه، بِِخاَلِف الَّ

 ا َيِحلُّ َلُه. َوَاهلُل َأْعَلُم.َعنَْها بِمَ 
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تِي َيَخاُف التََّلَف بَِها إْن َتَرَك  َ الَّ
ُروَرَة الُمبِيَحَة، ِهي إَذا َثَبَت َهَذا، َفإِنَّ الضَّ

اأْلَْكَل. َقاَل َأْحَمُد: إَذا َكاَن َيْخَشى َعَلى َنْفِسِه، َسَواُء َكاَن مِْن ُجوٍع، َأْو َيَخاُف 

ْفَقِة َفَهَلَك، َأْو َيْعِجُز َعِن  إْن َتَرَك اأْلَْكَل  َعَجَز َعِن الَمْشِي، َواْنَقَطَع َعِن الرُّ

ُكوِب َفَيْهَلُك، َواَل َيَتَقيَُّد َذلَِك بَِزَمٍن َمْحُصوٍر.  الرُّ

؟ فِيِه َوْجَهاِن: َن الَمْيَتِة َعَلى الُمْضَطر 
 َفْصُل: َوَهْل َيِجُب اأْلَْكُل مِ

.َأَحُدُهَما: َيِجُب. وَ 
 
افِِعي َْصَحاِب الشَّ

ِ
 ُهَو َقْوُل َمْسُروٍ ، َوَأَحُد اْلَوْجَهْيِن أل

َعِن الُمْضَطر  َيِجُد الَمْيَتَة، َوَلْم َيْأُكْل؟ َفَذَكَر  ِ َقاَل اأْلَْثَرُم: ُسِئَل َأُبوَعْبِداهلل

، َفَلْم َيْأُكْل َوَلْم َيْشَرْب، َفَماَت، دَ  َخَل النَّاَر. َوَهَذا َقْوَل َمْسُروٍ : َمِن اْضُطرَّ

﴿َوال ُتْلُقوا بَِأْيِديُكْم إَِلى َتَعاَلى:   ِ اْختَِياُر اْبِن َحامٍِد؛ َوَذلَِك لَِقْوِل اهلل

َوَتْرُك اأْلَْكِل َمَع إْمَكانِِه فِي َهَذا اْلَحاِل إْلَقاُء بَِيِدِه إَلى  [،325]البقرة: التَّْهُلَكِة﴾

﴿َوال َتْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم إِنَّ اهلَل َكاَن بُِكْم اَلى: التَّْهُلَكِة، َوَقاَل اهلُل َتعَ 

 [.92]النساء: َرِحيًما﴾

ُه اهلُل َلُه، َفَلِزَمُه، َكَما َلْو َكاَن َمَعُه َطَعاُم  َنَُّه َقاِدُر َعَلى إْحَياِء َنْفِسِه بَِما َأَحلَّ
ِ
َوأل

 َحاَلُل.

، َصاِحِب   ِ َعْبِداهلل َوالثَّانِي: اَل َيْلَزُمُه؛ لَِما ُرِوَي َعنْ 
 
ْهِمي ْبِن ُحَذاَفَة السَّ

وِم َحَبَسُه فِي َبْيٍت، َوَجَعَل َمَعُه َخْمًرا َمْمُزوًجا بَِماٍء،  ِ َرُسوِل اهلل َأنَّ َطاِغَيَة الرُّ
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، َثاَلَثَة َأيَّاٍم، َفَلْم َيْأُكْل َوَلْم َيْشَرْب، َحتَّى َماَل َرْأُس  ُه مَِن َوَلْحَم ِخنِْزيٍر َمْشِويٍّ

َن ي 
ِ
ُه لِي؛ أل اْلُجوِع َواْلَعَطِش، َوَخُشوا َمْوَتُه، َفَأْخَرُجوُه، َفَقاَل: َقْد َكاَن اهلُل َأَحلَّ

ْساَلِم. ُْشِمَتك بِِديِن اإْلِ
ِ
 ُمْضَطِر، َوَلكِْن َلْم َأُكْن أل

َنَّ إَباَحَة اأْلَْكِل ُرْخَصُة، َفاَل َتِجُب َعَلْيِه، َكَساِئِر الرُّ 
ِ
َنَّ َلُه َوأل

ِ
َخِص؛ َوأل

نَاِب النََّجاَسِة، َواأْلَْخِذ بِاْلَعِزيَمِة، َوُربََّما َلْم َتطِْب َنْفُسُه بَِتَناُوِل 
َغَرًضا فِي اْجتِ

 الَمْيَتِة، َوَفاَرَ  اْلَحاَلَل فِي اأْلَْصِل مِْن َهِذِه اْلُوُجوِه.

ْضطَِراِر 
ِ
َماُت ِعنَْد اال َفِر َفْصُل: َوُتَباُح الُمَحرَّ إَلْيَها، فِي اْلَحَضِر َوالسَّ

َنَّ اآْلَيَة ُمْطَلَقُة، َغْيُر ُمَقيََّدٍة بِإِْحَدى اْلَحاَلَتْيِن، َوَقْوُلُه: 
ِ
﴿َفَمِن َجِميًعا؛ أل

﴾ ْضطَِراَر َيُكوُن فِي  [،337]البقرة: اْضُطرَّ
ِ
َنَّ اال

ِ
؛ َوأل َلْفُظ َعاِم فِي َحق  ُكل  ُمْضَطرٍّ

َباَحِة اْلَحاَجُة إَلى ِحْفِظ النَّْفِس َعِن اْلَحَضِر فِي َس  نَِة الَمَجاَعِة، َوَسَبُب اإْلِ

اْلَهاَلِك؛ لَِكْوِن َهِذِه الَمْصَلَحِة َأْعَظَم مِْن َمْصَلَحِة اْجتِنَاِب النََّجاَساِت، 

َياَنِة َعْن َتنَاُوِل الُمْسَتْخَبَثاِت، َوَهَذا الَمْعنَى َعاِم فِي اْلَحالَ  اِهُر َكاَلِم َوالص  ََ ْيِن. َو

 َأْحَمَد: َأنَّ الَمْيَتَة اَل َتِحلُّ لَِمْن َيْقِدُر َعَلى َدْفِع َضُروَرتِِه بِالَمْسَأَلِة.

َفِر. َيْعنِي َأنَُّه فِي  ي السَّ
َوُرِوَي َعْن َأْحَمَد، َأنَُّه َقاَل: َأْكُل الَمْيَتِة إنََّما َيُكوُن فِ

ؤَ  نُُه السُّ
اُل. َوَهَذا مِْن َأْحَمَد َخَرَج َمْخَرَج اْلَغالِِب، َفإِنَّ اْلَغالَِب َأنَّ اْلَحَضِر ُيْمكِ

َؤاِل، َوَلِكنَّ  ُروَرِة بِالسُّ ُن َدْفُع الضَّ
َعاُم اْلَحاَلُل، َوُيْمكِ اْلَحَضَر ُيوَجُد فِيِه الطَّ

ُروَرَة َأْمُر ُمْعَتَبُر بُِوُجوِد َحِقيَقتِِه، اَل ُيْكَتَفى فِيهِ  بِالَمِظنَِّة، َبْل َمَتى ُوِجَدِت  الضَّ
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ُروَرُة َأَباَحْت، َسَواُء ُوِجَدِت الَمظِنَُّة َأْو َلْم ُتوَجْد، َوَمَتى اْنَتَفْت، َلْم ُيَبِح  الضَّ

 اأْلَْكُل لُِوُجوِد َمِظنَّتَِها بَِحاٍل.

ْكُل مَِن الَمْيَتِة، َفْصُل: َقاَل َأْصَحاُبنَا: َلْيَس لِلُمْضَطر  فِي َسَفِر الَمْعِصَيِة اأْلَ 

ِريِق، َواآْلبِِق؛ لَِقْوِل اهلل ﴿َفَمِن اْضُطرَّ َغْيَر َباٍغ َوال َعاٍد َفال َتَعاَلى:  ِ َكَقاطِِع الطَّ

َقاَل ُمَجاِهُد: َغْيَر َباٍغ َعَلى الُمْسلِِميَن َواَل َعاٍد َعَلْيِهْم.  [،337]البقرة: إِْثَم َعَلْيِه﴾

ِريَق، َفاَل ُرْخَصَة َلُه، َفإِْن َتاَب َوَأْقَلَع ْبُن ُج  َوَقاَل َسِعيدُ  َبْيٍر: إَذا َخَرَج َيْقَطُع الطَّ

 َعْن َمْعِصَيتِِه، َحلَّ َلُه اأْلَْكُل.

ُهَما: َلُه  ُد مَِن الَمْيَتِة؟ َعَلى ِرَواَيَتْيِن؛ َأَصحُّ َفْصُل: َوَهْل لِلُمْضَطر  التََّزوُّ

َنَُّه اَل َضَرَر فِي اْستِْصَحابَِها، َواَل فِي إْعَداِدَها لَِدْفِع  َذلَِك. َوُهَو َقْوُل َمالٍِك؛
ِ
أل

 َضُروَرتِِه َوَقَضاِء َحاَجتِِه، َواَل َيْأُكُل مِنَْها إالَّ ِعنَْد َضُروَرتِِه. 

ُروَرِة، َفإِِن اْس  ُع فِيَما َلْم ُيَبْح إالَّ لِلضَّ َنَُّه َتَوسُّ
ِ
َتْصَحَبَها، َوالثَّانَِيُة: اَل َيُجوُز؛ أل

َنَُّه إنََّما ُأبِيَح َلُه مِنَْها َما َيْدَفُع بِِه 
ِ
َفَلِقَيُه ُمْضَطِر آَخُر، َلْم َيُجْز َلُه َبْيُعَها إيَّاُه؛ أل

َنَُّه اَل َيْملُِكُه، َوَيْلَزُمُه إْعَطاُء اآْلَخِر بَِغْيِر 
ِ
ُروَرَة، َواَل َضُروَرَة إَلى اْلَبْيِع؛ َوأل الضَّ

ِذي َلِقَيُه ِعَوٍض،  َنَّ َضُروَرَة الَّ
ِ
ا فِي اْلَحاِل إَلى َما َمَعُه؛ أل إَذا َلْم َيُكْن ُهَو ُمْضَطرًّ

َرَر فِي َثانِي اْلَحاِل. ا ُلَها َيَخاُف الضَّ
 هَمْوُجوَدُة، َوَحامِ

فلو أكل ميتة كلب مضطًرا ال يجب عليه التسبيع يف غسل فمه ويده إنما 

َطُهوُر إَِناِء »ل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ذلك يف حّق اإلناء، كما قا
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اٍت ُأواَلُهنَّ بِالتَُّراِب  يِه اْلَكْلُب، َأْن َيْغِسَلُه َسْبَع َمرَّ

أخرجه  ،«َأَحِدُكْم إَِذا َوَلَغ فِ

 (.932مسلم)

اِهَرُة لَِمْذَهِب  ََ ا َأْحَكاُم اْلَباِب: َفِفيِه َداَلَلُة  قال النووي رحمه اهلل: َأمَّ

َنَّ الطََّهاَرَة َتُكوُن َعْن َحَدٍث َأْو ال
ِ
ْن َيُقوُل بِنََجاَسِة اْلَكْلِب؛ أل   َوَغْيِرِه مِمَّ

افِِعي شَّ

َهاَرُة اللَُّغِويَُّة،  َنَجٍس َوَلْيَس ُهَنا َحَدُث َفَتَعيََّن النََّجُس، َفإِْن ِقيَل: الُمَراُد الطَّ

ُم َعَلى اللَُّغِويَِّة. َوفِيِه َأْيًضا َفاْلَجَواُب: َأنَّ َحْمَل اللَّْفِظ َعَلى  ْرِعيَِّة ُمَقدَّ َحِقيَقتِِه الشَّ

َنَّ إَِراَقَتُه إَِضاَعُة َلُه َفَلْو 
ِ
َنَجاَسُة َما َوَلَغ فِيِه َوَأنَُّه إِْن َكاَن َطَعاًما َماِئًعا َحُرَم َأْكُلُه أل

ِهينَا َعْن إَِضاَعِة الَماِل َوَهَذا َمْذَهُبنَا َكاَن َطاِهًرا َلْم َيْأُمْرَنا بِإَِراَقتِِه َبْل َقْد نُ 

َوَمْذَهُب اْلَجَماِهيِر َأنَُّه َينُْجُس َما َوَلَغ فِيِه َواَل َفْرَ  َبْيَن اْلَكْلِب الَمْأُذوِن فِي 

نَاِئِه َوَغْيِرِه َواَل َبْيَن َكْلِب اْلَبَدِوي  َواْلَحَضِري  لُِعُموِم اللَّْفِظ. 
 اْقتِ

َمْذَهِب َمالٍِك َأْرَبَعُة َأْقَواٍل َطَهاَرُتُه َوَنَجاَسُتُه َوَطَهاَرُة ُسْؤِر الَمْأُذوِن َوفِي 

ابُِع َعْن َعْبِدالَملِِك  َخاِذِه ُدوَن َغْيِرِه َوَهِذِه الثَّاَلَثُة َعْن َمالٍِك َوالرَّ ْبِن  فِي ات 

ُ  َبْيَن اْلَبدَ    َأنَُّه ُيَفرَّ
. َوفِيِه اأْلَْمُر بِإَِراَقتِِه َوَهَذا الَماِجُشوِن الَمالِِكي ِوي  َواْلَحَضِري 

َراَقُة َواِجَبُة لَِعْينَِها َأْم اَل َتِجُب إِالَّ إَِذا َأَراَد  ُمتََّفُق َعَلْيِه ِعنَْدَنا َوَلِكْن َهِل اإْلِ

رَ  َناِء َأَراَقُه فِيِه ِخاَلُف َذَكَر َأْكَثُر أصحابنا اإْلِ اَقَة اَل َتِجُب لَِعْينَِها َبْل اْستِْعَماَل اإْلِ

َناِء َأَراَقُه َوَذَهَب َبْعُض َأْصَحابِنَا إَِلى َأنََّها  َ ُمْسَتَحبَُّة َفإِْن َأَراَد اْستِْعَماَل اإْلِ
ِهي

ْعَماَلُه َحَكاُه الَماَوْرِديُّ مِْن َأْصَحابِنَا فِي ِكتَ 
ابِِه َواِجَبُة َعَلى اْلَفْوِر َوَلْو َلْم ُيِرِد اْستِ

اْلَحاِوي َوَيْحَتجُّ َلُه بُِمْطَلِق اأْلَْمِر َوُهَو َيْقَتِضي اْلُوُجوَب َعَلى الُمْخَتاِر َوُهَو 
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ِل بِاْلِقَياِس َعَلى َباِقي اْلِمَياِه النَِّجَسِة َفإِنَُّه اَل  َقْوُل َأْكَثِر اْلُفَقَهاِء َوُيْحَتجُّ لأِْلَوَّ

َوُيْمكُِن َأْن ُيَجاَب َعنَْها بَِأنَّ الُمَراَد فِي َمْسَأَلِة اْلُوُلوِغ  َتِجُب إَِراَقُتَها بِاَل ِخاَلٍف 

ْجُر َوالتَّْغلِيُظ َوالُمَباَلَغُة فِي التَّنِْفيِر َعِن اْلكِاَلِب، َواهلُل َأْعَلُم. َوفِيِه ُوُجوُب  الزَّ

اٍت َوَهَذا َمْذَهُبنَا َوَمْذَهُب َمالٍِك َوَأْحَمَد  َغْسِل َنَجاَسِة ُوُلوِغ اْلَكْلِب َسْبَع َمرَّ

اٍت، َواهلُل َأْعَلُم.   َواْلَجَماِهيِر َوَقاَل َأُبوَحنِيَفَة َيْكِفي َغْسُلُه َثاَلَث َمرَّ

اٍت، َوفِي ِرَواَيٍة:  ي ِرَواَيٍة: َسْبَع َمرَّ
َواَياِت َفَقْد َجاَء فِ ا اْلَجْمُع َبْيَن الر  َوَأمَّ

اٍت ُأواَلُهنَّ بِ  ، َوفِي ِرَواَيٍة: َسْبَع َمرَّ التَُّراِب، َوفِي ِرَواَيٍة: ُأْخَراُهنَّ َأْو ُأواَلُهنَّ

ُروُه الثَّامِنََة بِالتَُّراِب.  اٍت َوَعف  ابَِعُة بِالتَُّراِب، َوفِي ِرَواَيٍة: َسْبَع َمرَّ اٍت السَّ َسْبَع َمرَّ

َواَياِت ُكلَّ  ُّ َوَغْيُرُه َهِذِه الر 
َها َوفِيَها َدلِيُل َعَلى َأنَّ التَّْقِييَد َوَقْد َرَوى اْلَبْيَهِقي

ُروُه  ا ِرَواَيُة َوَعف  . َوَأمَّ َراِط َبِل الُمَراُد إِْحَداُهنَّ
ْشتِ
ِ
بِاأْلُوَلى َوبَِغْيِرَها َلْيَس َعَلى اال

ْبًعا َواِحَدُة الثَّامِنََة بِالتَُّراِب َفَمْذَهُبَنا َوَمْذَهُب اْلَجَماِهيِر َأنَّ الُمَراَد اْغِسُلوُه َس 

َيْت َثامَِنًة لَِهَذا َواهلُل  مِنُْهنَّ بِالتَُّراِب َمَع الَماِء َفَكَأنَّ التَُّراَب َقاِئُم َمَقاَم َغْسَلٍة َفُسم 

 َأْعَلُم. 

َواْعَلْم َأنَُّه اَل َفْرَ  ِعنَْدَنا َبْيَن ُوُلوِغ اْلَكْلِب َوَغْيِرِه مِْن َأْجَزاِئِه َفإَِذا َأَصاَب 

ْوُلُه َأْو َرْوُثُه َأْو َدُمُه َأْو َعَرُقُه َأْو َشْعُرُه َأْو ُلَعاُبُه َأْو ُعْضُو مِْن َأْعَضاِئِه َشْيًئا َطاِهًرا بَ 

اٍت إِْحَداُهنَّ بِالتَُّراِب َوَلْو َوَلَغ  فِي َحاِل ُرُطوَبِة َأَحِدِهَما َوَجَب َغْسُلُه َسْبَع َمرَّ

ِحيُح َأنَُّه  َكْلَباِن َأْو َكْلُب َواِحدُ  َْصَحابَِنا الصَّ
ِ
اٍت فِي إَِناٍء َفِفيِه َثاَلَثُة َأْوُجٍه أل َمرَّ

اٍت َوالثَّانِي َيِجُب لُِكل  َوْلَغٍة َسْبُع َوالثَّالُِث َيْكِفي  َيْكِفيِه لِْلَجِميِع َسْبَع َمرَّ
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َوَلْو َوَقَعْت َنَجاَسُة ُأْخَرى لَِوَلَغاِت اْلَكْلِب اْلَواِحِد َسْبُع َوَيِجُب لُِكل  َكْلٍب َسْبُع 

َناِء الَِّذي َوَلَغ فِيِه اْلَكْلُب َكَفى َعِن اْلَجِميِع َسْبُع َواَل َتُقوُم اْلَغْسَلُة الثَّامَِنُة  فِي اإْلِ

َناِء فِي َماٍء َكثِيٍر َوُمْكُثُه فِيِه َقْدَر َسْبِع َغَساَلٍت َمَقامَ   بِالَماِء َوْحَدُه َواَل َغْمُس اإْلِ

اُبوُن َواأْلُْشنَاُن َوَما َأْشَبَهُهَما  التَُّراِب َعَلى األصح وقيل يقوم وال َيُقوُم الصَّ

َمَقاَم التَُّراِب َعَلى اأْلََصح  َواَل َفْرَ  َبْيَن ُوُجوِد التَُّراِب َوَعَدمِِه َعَلى اأْلََصح  َواَل 

، َوَلْو َكاَنْت َنَجاَسُة اْلَكْلِب َدَمُه َأْو َيْحُصُل اْلَغْسُل بِالتَُّراِب النَِّجِس َعَلى اأْلَ  َصح 

َرْوَثُه َفَلْم َيُزْل َعْينُُه إِالَّ بست غسالت مثال فهل يحسب ذلك ست َغَساَلٍت َأْم 

ا  َها َواِحَدُة َوَأمَّ يِه َثاَلَثُة َأْوُجٍه َأَصحُّ
ْبِع َأْصاًل فِ َن السَّ

َغْسَلًة َواِحَدًة َأْم اَل ُيْحَسُب مِ

ِه َهَذا َمْذَهُبَنا َوَذَهَب َأْكَثُر اْلُعَلَماِء إَِلى الْ  ِخنِْزيُر َفُحْكُمُه ُحْكُم اْلَكْلِب فِي َهَذا ُكل 

لِيِل    َوُهَو َقِوِي فِي الدَّ
افِِعي َأنَّ اْلِخنِْزيَر اَل َيْفَتِقُر إَِلى َغْسلِِه َسْبًعا َوُهَو َقْوُل الشَّ

َر َقاَل َأْصَحاُبنَا َوَمْعنَى  اْلَغْسِل بِالتَُّراِب َأْن ُيْخَلَط التَُّراُب فِي الَماِء َحتَّى َيَتَكدَّ

َواَل َفْرَ  َبْيَن َأْن ُيْطَرَح الَماُء َعَلى التَُّراِب َأِو التَُّراُب َعَلى الَماِء َأْو َيْأُخَذ الَماَء 

ا َمْسُح َمْوِضِع ا ْن َمْوِضٍع َفَيْغِسُل بِِه َفَأمَّ
لنََّجاَسِة بِالتَُّراِب َفاَل يجزى وال اْلَكِدَر مِ

َكُه َوُيْسَتَحبُّ َأْن  َناِء َوُيَحر 
َناِء َبْل َيْكِفي َأْن ُيْلِقيِه فِي اإْلِ يجب إِْدَخاُل اْلَيِد فِي اإْلِ

ُفُه َواأْلَْفَضُل   َعَلْيِه َما ُينَظ 
َ
َأْن َيُكوَن  َيُكوَن التَُّراُب فِي َغْيِر اْلَغْسَلِة اأْلَِخيَرِة لَِيْأتِي

َتْيِن َلْم  فِي اأْلُوَلى، َوَلْو َوَلَغ اْلَكْلُب فِي َماٍء َكثِيٍر بَِحْيُث َلْم َينُْقْص َوُلوُغُه َعْن ُقلَّ

ْسُه َوَلْو َوَلَغ فِي َماٍء َقلِيٍل َأْو َطَعاٍم َفَأَصاَب َذلَِك الَماُء َأِو الطََّعاُم َثْوًبا َأْو  ُينَج 

ًء آَخَر َوَجَب َغْسُلُه َسْبًعا إِْحَداُهنَّ بِالتَُّراِب، َوَلْو َوَلَغ فِي إَِناٍء فِيِه َبَدًنا َأْو إَِنا
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ابَِقِة َكَما  َطَعاُم َجامُِد ُأْلِقي َما َأَصاَبُه َوَما َحْوَلُه َواْنُتِفَع بِاْلَباِقي َعَلى َطَهاَرتِِه السَّ

ْمِن اْلَجامِِد،  ي السَّ
 هَواهلُل َأْعَلُم. افِي اْلَفْأَرِة َتُموُت فِ
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 «اْلَجـَواِهرِ »وَ « الَمْجُموعِ »َوالنَّْقُل فِي -737

 

ــــابِرِ   ــــوِم َكالَقَن ــــْيُض اْلُب ــــلُّ َب   َيِح

ــــَديَّا-732  ــــَراِب َواْلُح ــــُة اْلُغ  َوَبْيَض

 

ــــيَّا  ــــْل َوَش ــــا َفُك ــــْأ َقْلًي ــــإِْن َتَش   َف

 َقـــاَل ُمَجل ـــي َأْكُلَهـــا َعَماَيـــهْ -797 

 

ـــْد َنـــصَّ فِـــي َوهَ   ـــهْ »َكـــَذا َق   «اْلكَِفاَي

لِيُل -793  ــــــدَّ ــــــِويُّ َوال ُل اْلَق  َواأْلَوَّ

 

ـــــُل   ـــــُه َتْعلِي ـــــْيِض َل ـــــاَرُة اْلَب   َطَه

ٍء َحـُرمْ -799 
ْ
 َقْد َيْخُرُج الَمْأُكوُل مِْن َشي

 

ــــْدِي َدمْ   ــــاُن الثَّ ــــاٍن َولَِب ــــُو لَِب   َنْح

 نْ َأُبوَســـِعيٍد َقـــْد َرَأى َأنَّ اللَّـــبَ -797 

 

  مِـــَن اْلِحَمــــاِر َطـــاِهُر َلــــُه َثَمــــنْ  

ــل-793  ــُب ُيْؤَك ــَو طِي ــاِد َوْه َب ــُل الزَّ  مِْث

 

ــنَّْوِر َقــاُلوا َيْحُصــُل     مِــْن َعــَرِ  الس 

ـــــلُّ -795  ـــــاِر اَل َتِح  َوَبْيَضـــــُة اْلِقَم

 

 َوَأْكُلَهــــا ُســــْحُت َوَلــــْيَس ُبــــلُّ  

 َلْو ُأِخـَذْت بِـاأْلَْرِش َجـاَز اأْلَْكـُل -796 

 

ــــــلُّ   ــــــاِئُز َوِح ــــــٍر َج   َوَأْرُش َكْس

 َلكِنََّهـــــا َمْكُروَهـــــُة لَِكْونَِهـــــا-793 

 

ـــى  ـــَو َنَه ـــا َوْه  اهلُل بَِه
َ
ـــي ـــْد ُعِص   َق

ـــْل -797  ـــْرُخ َكُم ـــا َف ـــُة َداِخُلَه  َوَبْيَض

 

وِح ُكـْل َفاأْلَْكـُل َحـْل    مِْن َقْبِل َنْفِخ الـرُّ

َكاةِ -792  ـــــذَّ ـــــلُّ بِال ـــــَغٍة َتِح  َكُمْض

 

ـــَذا  ـــاِت  َك ـــْن ِثَق ـــاَل َع ـــولِي َق  اْلَقُم

 َوَجاَز َأْكُل اْلِقْشِر َمْع َبـْيٍض َيِحـْل -777 

 

ـــِن   ـــُم َع ـــُه َعْظ ـــرِ »َفإِنَّ ـــْل « اْلَبْح  ُنِق

ـــسِ -773  ـــاِئُز لإِْلِْن ـــٍم َج ـــُل َعْظ  َوَأْك

 

ـــِس   ـــْن َأْم ـــاِئُع مِ ـــطَِراٍر َج ـــاَل اْض  بِ
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ــْب -779 ــِد اْنَقَل ــا َق ــُو َلَه ــُة َحْش  َوَبْيَض

 

ـــَلْب دَ   ـــِد اْنَس ـــا َق َه ـــا ِحلُّ ـــا َعبِيًط  ًم

 َأْو َمَذَرْت َوَأْنَتَنـْت َفِفـي اأْلََصـْح -777 

 

ـــْح   ـــْد َوَض ـــِه َق ـــا لِْلَفِقي ـــلُّ فِيَه  اْلِح

 َكَلْحَمٍة َقْد َخَثَرْت َعَلـى اأْلََصـْح -773 

 

ـــْح   ـــْد َوَض ـــاِم َق ـــا لأِْلََن ـــلُّ فِيَه  َفاْلِح

ـــــ-775  ـــــُة َقِدي ـــــَرُة َوَلْحَم  َدهْ َوَتْم

 

ـــــَدهْ   ًة َمِدي ـــــدَّ ـــــا ُم ـــــُل مِنَْه  َيْأُك

 َدَجاَجـــُة َماَتـــْت َوفِيَهـــا َبـــْيُض -776 

 

ــــْرُض   ــــا َف ــــُل فِيَه ــــاِهُر َواْلُغْس  َفَط

َبْت -773  ــلَّ ــَرُة َتَص ــاِهٍر إِْن ِقْش ــْن َط  مِ

 

ــن َفْت   ــْد ُص ــَذا َق ــي َك ــْيُظ اَل َيْكِف  َواْلَق

ْبَيــٍة َقــْد َماَتــْت -777  ََ  َنافَِجــُة فِــي 

 

ــــْت   ــــاَس َبْيَضــــٍة َتَماَه  َلْيَســــْت ِقَي

 َلِو اْشَتَرى مِْن ُكل  َشـْخٍص َبْيَضـهْ -772 

 

ــــْه   ــــاَن َأدَّى َفْرَض ــــَتَبَهْت َأْو َك  َواْش

ـــــمَّ َرَأى بَِبْيَضـــــٍة َفَســـــاَدا-737   ُث

 

َهـــــــا بَِظن ـــــــِه اْجتَِهـــــــاَدا    َيُردُّ

ــي-733  ــوُل الُمْفتِ ــاَل اَل َأْدِري َيُق ــْو َق  َل

 

ـــي َولَ   ـــْل َأْفتِ ـــًرا َب ـــا ُمْخبِ ـــُت َعنَْه  ْس

 الشرح: 

َقُة ِباْلَبْيِض:  األَْحَكاُم اْلُمَتَعلِّ

تضمنت هذه األبيات اإلشارة إلى بعض أحكام البيض من حيث الحل 

والحرمة، فنذكر ما تيسر من األحكام، ولتكن القاعدة، أن بيض الطير الحالل 

وبيض الطير الحرام حرام، وقد  حالل على األصل إال إذا َحُرمت لسبب آخر،

 تقدم الحكم يف إذا كان البيض مجهوال فاألصل اإلباحة.
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 تعريف البيض:

 (:3/559) لسان العرب قال ابن منظور يف

والبيضة واحدة بيض الطير، الجمع بيوض وبيضات... وباَض الطائُر 

الَبْيِض والجمع والنعامة َبْيًضا َأْلَقْت َبْيَضها ودجاجة َبّياضُة وَبُيوُض كثيرة 

ُبُيُض مثل ُحُيد جمع َحُيود وهي التي َتِحيد عنك وبِيُض.. وقد قال بُّوُض َأبو 

يَك ال َيبِيض وباَضت الطائرُة فهي  منصور يقال دجاجة بائض بغير هاء ألَن الد 

بائُض ورجل َبّياُض َيبِيع الَبْيَض وديك باِئُض كما يقال والُد وكذلك الُغراب 

َتّش الُغراُب البائُض قال ابن سيده وهو عندي على النسب قال بحيث َيعْ 

والَبْيضة من السالح سميت بذلك ألهَنا على شكل َبْيضة النعام واْبتاَض 

الرجل َلبَِس الَبْيضَة ويف الحديث َلَعَن الّله السارَ  َيْسِرُ  الَبْيضَة فُتْقَطُع يُده 

َأن الّله لما َأنزل والسارُ  يعني الُخوذَة قال ابن قتيبة الوجه يف الحديث 

والسارقُة فاْقَطُعوا َأْيِدَيهما قال النبي َلَعَن الّله السارَ  َيْسِر  الَبْيضة فُتْقَطع يُده 

على َاهر ما نزل عليه يعني َبْيضَة الدجاجة ونحوها ثم َأعلمه الّله َبْعُد َأن 

لها بالُخوذِة ألَن هذا ليس القطع ال يكون إِال يف ُرْبع ِدينار فما فوقه وَأنكر تْأوي

موضع َتكثيٍر لما يْأخذه السار  إِنما هو موضع تقليل فإِنه ال يقال قبَّح الّله 

ض لقطع يده  ض نفسه للضرب يف ِعْقد َجْوهر إِنما يقال َلَعنه الّله تعرَّ فالًنا عرَّ

 هيف َخَلٍق َرثٍّ َأو يف ُكّبِة شَعٍر. ا
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 وتطلق البيضة أيًضا على الخصية.

 ُطبَِخ َبْيٌض َفُوِجَد ِفي ُجْمَلتَِها َبْيَضٌة َفاِسَدٌة[]

َمْسَأَلُة: َوَلْو ُطبَِخ َبْيُض َفُوِجَد فِي ُجْمَلتَِها َبْيَضُة َفاِسَدُة َقْد َصاَرْت َدًما َأْو 

ِزُر َواِزَرُة ﴿َوال تَ َتَعاَلى:   ِ فِيَها َفْرُخ ُرمَِيِت اْلَفاِسَدُة َوُأِكَل َساِئُر اْلَبْيِض لَِقْوِل اهلل

، َفاْلَحاَلُل َحاَلُل اَل ُيْفِسُدُه ُمَجاَوَرُة اْلَحَراِم َلُه، [363]األنعام: ِوْزَر ُأْخَرى﴾

 َتَعاَلى التَّْوفِيُق. -َواْلَحَراُم َحَراُم اَل ُيْصلُِحُه ُمَجاَوَرُة اْلَحاَلِل َلُه 
ِ
 َوبَِاهلل

 البيض المأكول وغير المأكول:

َبْيِض َما ُيْؤَكل َلْحُمُه مَِن اْلَحَيَواِن، َوُحْرَمُة َأْكل َبْيِض َما الحكم: ِحل َأْكل 

 اَل َيِحل َأْكل َلْحِمِه فِي اْلُجْمَلِة.

 ِبيُض اْلَجالََّلِة:

تِي َتتَّبُِع النََّجاَساِت  َ الَّ
َلِة )َوِهي اْخَتَلَف اْلُفَقَهاُء فِي ُحْكِم َأْكل َبْيِض اْلَجالَّ

ًة َتُجول فِي اْلَقاُذوَراِت(.َوَتْأُكُلَها إِذَ   ا َكاَنْت ُمَخالَّ

ِحيِح اْلُحْكَم َعَلى َتَغيُِّر َلْحِمَها َوَنْتنِِه، َفإِْن  ي الصَّ
ِعيَُّة فِ

افِ َفَبنَى اْلَحنَِفيَُّة َوالشَّ

نَُة ُكِرَه َأْكل َبْيِضَها ِعنَْد اْلَحنَِفيَِّة،
َوَحُرَم األَْكل فِي  َتَغيََّر َوُوِجَدْت مِنَْها َراِئَحُة ُمنْتِ

 َعْن َأْكل َلْحِم 
 
َ نََّها َصاَرْت مَِن اْلَخَباِئِث، َولِنَْهِي النَّبِي

ِ
ِعيَِّة؛ أل

افِ ِحيِح ِعنَْد الشَّ الصَّ

َلِة َوُشْرِب َلَبنَِها.  اْلَجالَّ
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َلِة بِ  افِِعيَِّة ُحْرَمَة َأْكل َبْيِض اْلَجالَّ َما إَِذا َكاَن َأْكَثُر َوَقيََّد اْلَحنَابَِلُة َوَبْعُض الشَّ

 َعَلِفَها النََّجاَسَة لِْلَحِديِث اْلَواِرِد فِي َذلَِك.

 
َ
َ نَّ النَّْهي

ِ
َلِة َكَراَهًة َتنِْزيًه؛ أل ِعيَِّة: ُيْكَرُه َأْكل َبْيِض اْلَجالَّ

افِ َوَقال َبْعُض الشَّ

، َوُهَو ِرَواَيُة إِنََّما ُهَو لَِتَغيُِّر اللَّْحِم، َوُهَو اَل ُيوِجُب التَّْحِري َم. َقاُلوا: َوُهَو األََصحُّ

 ،
ٍّ
ِدِه مِْن َحي ِعنَْد اْلَحَنابَِلِة. َوالُمْخَتاُر ِعنَْد الَمالِِكيَِّة، َأنَُّه َيِحل َأْكل َبْيِضَها لَِتَولُّ

َلِة َوَلْم ُينْتِْن، بَِأْن كَ  ٍّ َطاِهُر. َوإِْن َلْم َيَتَغيَّْر َلْحُم اْلَجالَّ
اَنْت َتْخلُِط َوَلْم َوُكل َحي

 َيُكْن َأْكَثُر َعَلِفَها النََّجاَسَة َحل َأْكل َبْيِضَها بِات َفاٍ .

 َسْلُق اْلَبْيِض ِفي َماٍء َنِجٍس:

ِعيَِّة 
افِ إَِذا ُسلَِق اْلَبْيُض فِي َماٍء َنِجٍس َحل َأْكُلُه ِعنَْد اْلُجْمُهوِر )اْلَحَنِفيَِّة َوالشَّ

اِجِح ِعنَْد الَمالِِكيَِّة اَل َواْلَحَنابَِلِة َوهُ  ي الرَّ
َو اْلَقْول الَمْرُجوُح ِعنَْد الَمالِِكيَِّة( َوفِ

ِه. ي َمَسام 
ِر َتْطِهيِرِه لَِسَرَياِن الَماِء النَِّجِس فِ  َيِحل َأْكُلُه لِنََجاَستِِه َوَتَعذُّ

: )  اْلَبْيُض اْلَمَذُر )َوُهَو اْلَفاِسُد ِبَوْجٍه َعامٍّ

َتَحاَلِت اْلَبْيَضُة َدًما َصاَرْت َنِجَسًة ِعنَْد اْلَحَنِفيَِّة َوالَمالِِكيَِّة َواْلَحَنابَِلِة إَِذا اْس 

ِعيَِّة، َوُمَقابُِلُه َأنََّها َطاِهَرُة، 
افِ ْن َمْذَهبِِهْم، َوفِي األََصح  ِعنَْد الشَّ

ِحيِح مِ فِي الصَّ

ِن َفَقْط َفهِ  ِعيَِّة َواْلَحنَابَِلِة، َوإَِذا َتَغيََّرْت بِالتََّعفُّ
افِ َ َطاِهَرُة ِعنَْد اْلَحَنِفيَِّة َوالشَّ

ي

َ َنِجَسُة ِعنَْد الَمالِِكيَِّة.
 َكاللَّْحِم الُمنْتِِن، َوِهي

 َطاِهَرُة.
َ
 َوإِِن اْخَتَلَط َصَفاُرَها بَِبَياِضَها مِْن َغْيِر ُعُفوَنٍة َفِهي
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 اْلَبْيُض اْلَخاِرُج َبْعَد اْلَمْوِت:

َبْيُض اْلَخاِرُج مِْن َمْأُكول اللَّْحِم َبْعَد َمْوتِِه َواَل َيْحَتاُج لَِتْذِكَيٍة َيِحل َأْكُلُه الْ 

 بِات َفاٍ ، إِالَّ إَِذا َكاَن َفاِسًدا.

ا َما َيْحَتاُج لَِتْذِكَيٍة َوَلْم ُيَذكَّ َفاْلَبْيُض اْلَخاِرُج َبْعَد َمْوتِِه َيِحل َأْكُلُه إِْن  َأمَّ

َ نَُّه َصاَر َتَص 
ِ
ِعيَِّة؛ أل

افِ لََّبْت ِقْشَرُتُه، َوَهَذا ِعنَْد اْلَحنَابَِلِة، َوَأَصحُّ األَْوُجِه ِعنَْد الشَّ

 َشْيًئا آَخَر ُمنَْفِصاًل َفَيِحل َأْكُلُه.

ِعيَِّة؛ َوَيِحل َأْكُلُه ِعنَْد اْلَحنَِفيَِّة َوَلْو َلْم َتَتَصلَّْب ِقْشَرُتُه، َوُهَو َوْجُه ِعنَْد الشَّ 
افِ

ي   يَِّة َأْكل َبْيِض اْلَحَيَواِن اْلَبر 
ُء َطاِهُر فِي َنْفِسِه، َواَل َيِحل ِعنَْد الَمالِكِ

ْ
َ نَُّه َشي

ِ
أل

، إِالَّ َما َكاَنْت َمْيَتُتُه َطاِهَرًة ُدوَن َذَكاٍة  َكاْلَجَراِد  -الَِّذي َلُه َنْفُس َساِئَلُة إَِذا َلْم ُيَذكَّ

 َفَيِحل َأْكل َبْيِضِه. -ِح َوالت ْمَسا

 ]لو َخَرَجْت َبْيَضٌة ِمْن َدَجاَجٍة َميَِّتٍة َأْو َطاِئٍر َميٍِّت[

ا ُيْؤَكُل َلْحُمُه  مَّ
َمْسَأَلُة: َفَلْو َخَرَجْت َبْيَضُة مِْن َدَجاَجٍة َمي َتٍة َأْو َطاِئٍر َمي ٍت مِ

 َفإِْن َكاَنْت َذاَت ِقْشٍر َفَأْكُلهَ 
َ
ي  َلْو ُذك 

َ
ا َحاَلُل، َوإِْن َلْم َتُكْن َذاَت ِقْشٍر َبْعُد َفِهي

َنََّها إَذا َصاَرْت َذاَت ِقْشٍر َفَقْد َباَينَِت الَمْيَتَة َوَصاَرْت ُمنَْحاَزًة َعنَْها، 
ِ
َحَراُم؛ أل

 ِحيَنِئٍذ َبْعُض َحْشَوتَِها َوُمتَِّصَلُة بَِها َفهِ 
َ
 َحَراُم. َوإَِذا َلْم َتُكْن َذاَت ِقْشٍر َفِهي

َ
ي

 انتهى من المحلى

 (:3/373) المغني وقال ابن قدامة يف
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 َطاِهَرُة. 

َ
َجاَجُة، َوفِي َبْطنَِها َبْيَضُة َقْد َصُلَب ِقْشُرَها، َفِهي َوإِْن َماَتِت الدَّ

 
ُّ
افِِعيَِّة َواْبِن الُمنِْذِر. َوَكِرَهَها َعلِي َأبِي  ْبنُ  َوَهَذا َقْوُل َأبِي َحنِيَفَة َوَبْعِض الشَّ

َنََّها ُجْزُء مَِن 
ِ
افِِعيَِّة؛ أل َطالٍِب، َواْبُن ُعَمَر، َوَربِيَعُة، َوَمالُِك، َواللَّْيُث، َوَبْعُض الشَّ

َجاَجِة.  الدَّ

َوَلنَا َأنََّها َبْيَضُة ُصْلَبُة اْلِقْشِر، َطَرَأِت النََّجاَسُة َعَلْيَها، َفَأْشَبَه َما َلْو َوَقَعْت فِي 

 ُموَدَعُة فِيَها، َغْيُر َماٍء َنِجسٍ 
َ
. َوَقْوُلُهْم: إنََّها ُجْزُء مِنَْها. َغْيُر َصِحيٍح، َوإِنََّما ِهي

َنََّها َخاِرَجُة مِْن َحَيَواٍن 
ِ
ُمتَِّصَلٍة بَِها، َفَأْشَبَهِت اْلَوَلَد إَذا َخَرَج َحيًّا مَِن الَمْيَتِة؛ َوأل

َحاَبِة َلَها َمْحُموَلُة ُيْخَلُق مِنَْها مِْثُل َأْصلَِها، َأْشَبهَ  ، َوَكَراَهُة الصَّ َّ
ِت اْلَوَلَد اْلَحي

َعَلى َكَراَهِة التَّنِْزيِه، اْستِْقَذاًرا َلَها، َوَلْو ُوِضَعِت اْلَبْيَضُة َتْحَت َطاِئٍر، َفَصاَرْت 

ُض َأْصَحابَِنا: َما َفْرًخا، َكاَن َطاِهًرا بُِكل  َحاٍل. َفإِْن َلْم َتْكُمِل اْلَبْيَضُة، َفَقاَل َبعْ 

 َكاَن ِقْشُرُه َأْبَيَض، َفُهَو َطاِهُر.

َنَُّه َلْيَس َعَلْيِه َحاِئُل َحِصيُن. َواْخَتاَر اْبُن 
ِ
َوَما َلْم َيْبَيضَّ ِقْشُرُه َفُهَو َنِجُس؛ أل

َنَّ اْلَبْيَضَة َعَلْيَها َغاِشَيُة َرِقيَقُة َكاْلِجلْ 
ِ
ِد، َوُهَو اْلِقْشُر َقْبَل َعِقيٍل َأنَُّه اَل َينُْجُس؛ أل

ْمِن اْلَجامِِد إَذا َماَتْت  نَْها إالَّ َما َكاَن اَلَقى النََّجاَسَة، َكالسَّ
َأْن َيْقَوى، َفاَل َينُْجُس مِ

ِة َما َيْمنَُع َتَداُخَل َأْج  َنَّ َلَها مَِن اْلُقوَّ
ِ
َزاِء فِيِه َفْأَرُة، إالَّ َأنَّ َهِذِه َتْطُهُر إَذا َغَسَلَها؛ أل

ْمِن. ا يَها، بِِخاَلِف السَّ
 هالنََّجاَسِة فِ

 وما ذهب إليه ابن قدامة هو الراجح.
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 َبْيُع اْلَبْيِض:

ُيْشَتَرُط فِي َبْيِع اْلَبْيِض َما ُيْشَتَرُط فِي َغْيِرِه مَِن الَمبِيَعاِت، َوُهَو َأْن َيُكوَن 

ًما َطاِهًرا ُمنَْتَفًعا بِِه َمقْ   ُدوًرا َعَلى َتْسِليِمِه.َمْوُجوًدا ُمَتَقو 

َ نَُّه اَل ُينَْتَفُع بِِه، َواَل َبْيُع َبْيٍض فِي 
ِ
َولَِذلَِك اَل َيُجوُز َبْيُع اْلَبْيِض اْلَفاِسِد؛ أل

َ نَُّه فِي ُحْكِم الَمْعُدوِم...
ِ
 َبْطِن َدَجاَجٍة؛ أل

بَ  َن الر 
 ِويَّاِت َوَعَدِم اْعتَِباِرِه.َهَذا َوَيْخَتلُِف اْلُفَقَهاُء فِي اْعتَِباِر اْلَبْيِض مِ

يَِّة، َوُهَو اْلَقِديُم ِعنَْد 
َفَذَهَب اْلَحنَِفيَُّة َواْلَحنَابَِلُة َواْبُن َشْعَباَن مَِن الَمالِكِ

َبا ِعنَْدُهُم اْلكَ  َة الر  َ نَّ ِعلَّ
ِ
َبِويَّاِت؛ أل َن الر 

ِعيَِّة: إَِلى َأنَُّه اَل ُيْعَتَبُر اْلَبْيُض مِ
افِ ْيل الشَّ

َبا  ُق الر  َمَع اْلِجنِْس، َأِو اْلَوْزُن َمَع اْلِجنِْس، َوَهَذا بِالن ْسَبِة لِِرَبا اْلَفْضل. َواَل َيَتَحقَّ

إاِلَّ بِإِْجَماِع اْلَوْصَفْيِن: اْلِجنِْس َواْلَقْدِر )اْلَكْيل َأِو اْلَوْزِن(، َوَعَلى َذلَِك َيُجوُز 

ُق فِيِه اْلِعلَُّة. إِالَّ َأنَُّه ُرِوَي َعِن َبْيُع َبْيَضٍة بَِبْيَضَتْيِن إِ  َ نَُّه اَل َتَتَحقَّ
ِ
َذا َكاَن َيًدا بَِيٍد؛ أل

ْعِم. ِة الطَّ  اإلِْ َماِم َأْحَمَد َكَراَهُة َبْيِع َبْيَضٍة بَِبْيَضَتْيِن لِِعلَّ

َة ِرَبا الن َس  َ نَّ ِعلَّ
ِ
ِة َوَيْحُرُم َبْيُع اْلَبْيِض بِاْلَبْيِض َنَساًء؛ أل  ِعلَّ

ْ
 َأَحُد َوْصَفي

َ
اِء ِهي

ُم  ا اْلَكْيل َأِو اْلَوْزُن الُمتَِّفُق، َأِو اْلِجنُْس َفاْلِجنُْس بِاْنِفَراِدِه ُيَحر  ِرَبا اْلَفْضل، َأمَّ

َواَياِت ِعنَْد اْلَحنَ  ابَِلِة، النََّساَء. َوَهَذا ِعنَْد اْلَحنَِفيَِّة بِالن ْسَبِة لِلنََّساِء. َوُهَو إِْحَدى الر 

َواَياِت: اَل َيْحُرُم النََّساُء فِي َبْيِع اْلَبْيِض بِاْلَبْيِض.  َوفِي َأَصح  الر 
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ِعيَُّة فِي اْلَجِديِد إَِلى اْعتَِباِر اْلَبْيِض 

افِ يَُّة َغْيَر اْبِن َشْعَباَن َوالشَّ
َوَذَهَب الَمالِكِ

 
ِ
ْقتَِياِت َواال

ِ
ِة اال َبِويَّاِت؛ لِِعلَّ َن الر 

ْعِم فِي ِرَبا مِ ِة الطَّ َخاِر فِي ِرَبا اْلَفْضل، َوِعلَّ د 

ْعِم فِي ِرَبا اْلَفْضل َوالنََّساِء ِعنَْد  ِة الطَّ يَِّة، َوِعلَّ
النََّساِء، َوَذلَِك ِعنَْد الَمالِكِ

ِعيَِّة.
افِ  الشَّ

َخُر َوُيْطَعُم َفَيُكوُن ِرَبِويًّا.  َواْلَبْيُض ُيْقَتاُت َوُيدَّ

لَِك َيْحُرُم اْلَفْضل َوالنََّساُء فِي َبْيِع اْلَبْيِض بِاْلَبْيِض، َفإَِذا بِيَع َبْعُضُه َوَعَلى ذَ 

، مِْثاًل بِِمْثٍل، َيًدا بَِيٍد. َواألَْصل فِي َذلَِك َما َرَواُه  بَِبْعٍض َفالَ ُبدَّ َأْن َتُكوَن َحاالًّ

اهلل عليه وسلم َينَْهى َعْن َبْيِع  صلى ِ ُمْسلُِم َعْن ُعَباَدَة َقال: َسِمْعُت َرُسول اهلل

ِعيِر، َوالتَّْمِر  ِعيِر بِالشَّ ، َوالشَّ ِة، َواْلُبر  بِاْلُبر  ِة بِاْلِفضَّ َهِب، َواْلِفضَّ َهِب بِالذَّ الذَّ

َفَقْد  بِالتَّْمِر، َواْلِمْلِح بِاْلِمْلِح، إِالَّ َسَواًء بَِسَواٍء، َعْينًا بَِعْيٍن، َفَمْن َزاَد َأِو اْزَدادَ 

َ نَّ اْختِالََف  َأْرَبى
ِ
ُة َجاَز التََّفاُضل؛ أل َفإِِن اْخَتَلَف اْلِجنُْس َوَلْم َتْخَتلِِف اْلِعلَّ

ْعِم، َوَقْد َقال  ِة الطَّ اْلِجنِْس اَل َيْحُرُم َمَعُه التََّفاُضل َوَيْحُرُم النََّساُء لُِوُجوِد ِعلَّ

ِة اْلَحِديِث السَّ  ُّ فِي َتتِمَّ
ابِِق: َفإَِذا اْخَتَلَفْت َهِذِه األَْصنَاُف، َفبِيُعوا َكْيَف النَّبِي

 ِشْئُتْم، إَِذا َكاَن َيًدا بَِيٍد.

ي  ِعيَِّة، َوبِاْلَوْزِن َأِو التََّحر 
افِ َوَبْيُع اْلَبْيِض بِاْلَبْيِض اَل َيُجوُز إِالَّ َوْزًنا ِعنَْد الشَّ

يَّ 
ِق الُمَماَثَلِة ِعنَْد الَمالِكِ  ِة.لَِتَحقُّ

 (:6/763) المغني قال يف
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ا اَل َنْفَع فِيِه، َلْم َيُجْز  مَّ
ْيِر، َفإِْن َكاَن مِ ا َبْيُض َما اَل ُيْؤَكُل َلْحُمُه مَِن الطَّ َفَأمَّ

َبْيُعُه، َطاِهًرا َكاَن َأْو َنِجًسا. َوإِْن َكاَن ُينَْتَفُع بِِه، بَِأْن َيِصيَر َفْرًخا، َوَكاَن َطاِهًرا، 

َنَُّه َطاِهُر ُمنَْتَفُع بِِه؛ َأْشَبَه َأْصَلُه، َوإِْن َكاَن َنِجًسا، َكبِيِض اْلَباِزي، َجاَز بَ 
ِ
ْيُعُه؛ أل

ْقِر، َوَنْحِوِه، َفُحْكُمُه ُحْكُم َفْرِخِه.  َوالصَّ

َنَُّه َنِجُس، اَل ُينَْتَفُع بِِه فِي اْلَحاِل. َوَهَذا
ِ
 َوَقاَل اْلَقاِضي: اَل َيُجوُز َبْيُعُه؛ أل

ِغيِر. ا  هُمْلَغى بَِفْرِخِه، َوبِاْلَجْحِش الصَّ

َلُم ِفي اْلَبْيِض:  السَّ

اْلَحنَِفيَِّة  -إِْسالَُم اْلَبْيِض فِي اْلَبْيِض اَل َيُجوُز ِعنَْد ُجْمُهوِر اْلُفَقَهاِء 

ِعيَِّة َوِرَواَيٍة ِعنَْد اْلَحَنابَِلِة 
افِ يَِّة َوالشَّ

َ نَُّه ُيْعَتبَ  -َوالَمالِكِ
ِ
ِة اْلِجنِْس ِعنَْد أل ُر ِرًبا لِِعلَّ

ِعيَِّة َوِرَواَيٍة ِعنَْد اْلَحَنابَِلِة.
افِ يَِّة َوالشَّ

ِة الطَّْعِم ِعنَْد الَمالِكِ  اْلَحنَِفيَِّة، َوِعلَّ

َ نَُّه 
ِ
َواَياِت ِعنَْد اْلَحَنابَِلِة إِْسالَُم اْلَبْيِض فِي اْلَبْيِض؛ أل َوَيُجوُز فِي َأَصح  الر 

  َلْيَس 
َّ
وا َعَلى َذلَِك بَِحِديِث اْبِن َعْمٍرو، َوُهَو َأنَّ النَّبِي َبِويَّاِت، َواْسَتَدلُّ َن الر 

مِ

َدَقِة َفَكاَن َيْأُخُذ اْلَبِعيَر بِاْلَبِعيَرْيِن إَِلى إِبِل  َأَمَرُه َأْن َيْأُخَذ َعَلى َقالَِئِص الصَّ

َدَقِة.  الصَّ

ْسَلًما فِيِه ِعنَْد ُجْمُهوِر اْلُفَقَهاِء، َوُيْشَتَرُط فِيِه َما َوَيُجوُز َأْن َيُكوَن اْلَبْيُض مُ 

ا  َفِة، َوَأْن َيُكوَن مِمَّ ْن َكْونِِه َمْعُلوَم اْلِجنِْس َوالص 
ُيْشَتَرُط فِي ُكل ُمْسَلٍم فِيِه مِ

 ُيْمكُِن َضْبُط َقْدِرِه َوِصَفتِِه.. َوَهَكَذا.
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ا َوِصَفًة؛ ألَنَّ اْلَجَهاَلَة َيِسيَرُة اَل ُتْفِضي إَِلى َواْلَبْيُض ُيْمِكُن َضْبُطُه َقْدرً 

َ نَُّه اَل َيْجِري التََّناُزُع فِي َذلَِك اْلَقْدِر 
ِ
الُمَناَزَعِة، َوَصِغيُر اْلَبْيِض َوَكبِيُرُه َسَواُء؛ أل

َلُم فِي  مَِن التََّفاُوِت َبْيَن النَّاِس َعاَدًة َفَكاَن ُمْلَحًقا بِاْلَعَدِم، َوبَِذلَِك  َيُجوُز السَّ

اْلَبْيِض َعَدًدا، َوَهَذا ِعنَْد اْلَحنَِفيَِّة ِخالًَفا لُِزَفَر، َوَكَذلَِك ِعنَْد َمْن َيُقول بَِجَواِزِه 

َغِر  َبِر َأِو الص 
َلُم فِيِه َعَدًدا، َوَيْذَهُب التََّفاُوُت بِاْشتَِراِط اْلكِ مَِن اْلَحَنابَِلِة َيُجوُز السَّ

 َوَسِط.َأِو الْ 

يَِّة َأْيًضا َأْن ُيْسَلَم فِيِه َعَدًدا إَِذا َأْمَكَن َضْبُطُه َأْو ِقَياُسُه 
َوَيُجوُز ِعنَْد الَمالِكِ

َغِر. َبِر َوالص 
ْختاِلَِف األَْغَراِض بِاْلكِ

ِ
 بِنَْحِو َخْيٍط ُيوَضُع ِعنَْد َأمِيٍن ال

َلمُ  ِعيَِّة َفالَ َيُجوُز السَّ
افِ ا ِعنَْد الشَّ فِي اْلَبْيِض َعَدًدا َواَل َكْياًل، َوإِنََّما َيُجوُز  َأمَّ

.
 
 بِاْلَوْزِن التَّْقِريبِي

َن اْلَحَنِفيَِّة، َوفِي َقْوٍل ِعنَْد 
َوِعنَْد َأبِي اْلَخطَّاِب مَِن اْلَحَنابَِلِة، َوُزَفَر مِ

َ نَُّه اَل ُيمْ 
ِ
َلُم فِي اْلَبْيِض؛ أل ِعيَِّة: اَل َيُجوُز السَّ

افِ َغِر الشَّ ِه فِي الص 
ْختِالَفِ

ِ
ِكُن َضْبُطُه ال

 َواْلِكَبِر.

 أقول: الصحيح جواز السلم يف البيض.

 االِْعتَِداُء َعَلى اْلَبْيِض ِفي اْلَحَرِم َوَحال اإلِْ ْحَراِم:

ُض لَِبْيِضِه، َفإَِذا َكَسَرُه َأَحُد َأْو  ي اْلَحَرِم َحُرَم التََّعرُّ
ُكل َما َحُرَم َصْيُدُه فِ

ُد مِنُْه َش  ْيُد َيَتَولَّ ْيِد؛ إِِذ الصَّ َ نَُّه َأْصل الصَّ
ِ
ِه َيْوَم التََّلِف؛ أل َواُه َلِزَمُه ِقيَمُتُه بَِمَحل 
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 اهلُل َتَعاَلى َعنُْهْم 
َ
َحاَبِة َرِضي َياًطا. َوَقْد ُرِوَي َعِن الصَّ

ْيِد اْحتِ َفُيْعَطى َلُه ُحْكُم الصَّ

ِعيَِّة، َأنَُّهْم َحَكُموا فِي َبْيِض ا
افِ لنََّعاَمِة بِاْلِقيَمِة. َوَهَذا ِعنَْد اْلَحنَِفيَِّة َواْلَحنَابَِلِة َوالشَّ

  َفإِنَُّه َقال: ُهَو َحالَُل اَل َجَزاَء فِيِه.
 َعَدا الُمَزنِي

ِه َطعَ  اًما َأْو َوِعنَْد الَمالِِكيَِّة َيِجُب فِي ُكل َفْرٍد مِْن َأْفَراِد اْلَبْيِض ُعْشُر ِقيَمِة ُأم 

َواْسَتْظَهَر اْبُن َعَرَفَة َأنَّ فِي اْلَعْشِر  -َصْوُم َيْوٍم َعْن ُكل ُمدٍّ  -ِعْدُلُه ِصَياًما 

َة َفِفيِه ُعْشُر ِقيَمِة َشاٍة  اْلَبْيَضاِت َشاًة. َواْسَتْثَنى الَمالِِكيَُّة َبْيَض َحَماِم َحَرِم َمكَّ

 لَِك.َطَعاًما؛ لَِقَضاِء ُعْثَماَن فِيِه بِذَ 

َ نَّ 
ِ
َفاٍ  إَِذا َكاَن َغْيَر َبْيِض َنَعاَمٍة؛ أل َواَل َضَماَن فِي اْلَبْيِض اْلَفاِسِد بِات 

َماَن لَِعْرِضيَِّة َأْن َيِصيَر اْلَبْيُض َصْيًدا َوُهَو َمْفُقوُد فِي اْلَفاِسِد.  الضَّ

ا إَِذا َكاَن اْلَفاِسُد َبْيَض َنَعاَمٍة َفِعنَْد اْلَحنَفِ  يَِّة َوالَمالِِكيَِّة َوإَِماِم اْلَحَرَمْيِن مَِن َأمَّ

َ نَُّه إَِذا َلْم َيُكْن فِيِه َحَيَواُن 
ِ
َء فِيِه َأْيًضا؛ أل

ْ
ِعيَِّة َواْبِن ُقَداَمَة مَِن اْلَحنَابَِلِة اَل َشي

افِ الشَّ

 ِب.َواَل َمآُلُه إَِلى َأْن َيِصيَر مِنُْه َحَيَواُن َصاَر َكاألَْحَجاِر َواْلَخَش 

افِِعيَُّة َغْيَر إَِماِم اْلَحَرَمْيِن، َواْلَحَنابَِلُة َغْيَر اْبِن ُقَداَمَة ُيْضَمُن ِقيَمُة  َوَقال الشَّ

َء فِيِه. 
ْ
ِحيُح اَل َشي َ نَّ لِِقْشِرِه ِقيَمُة َلِكْن َقال اْبُن ُقَداَمَة: الصَّ

ِ
ِقْشِر َبْيِض النََّعاِم؛ أل

نُْه َفْرُخ َمي ُت، َفإِْن َكاَن َمْوُت اْلَفْرِخ بَِسَبِب اْلَكْسِر،  َوإِْن ُكِسَر اْلَبْيُض َفَخَرَج 
مِ

ِه  يَِّة َعَلْيِه ُعْشُر ِقيَمِة ُأم 
َفإِْن َعِلَم  -َفِعنَْد اْلُجْمُهوِر َعَلْيِه ِقيَمُتُه َحيًّا، َوِعنَْد الَمالِكِ

َء فِيِه.
ْ
 َمْوَت اْلَفْرِخ َقْبل اْلَكْسِر َفالَ َشي
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َكَسَر الُمْحِرُم َبْيًضا َأْو َشَواُه َوَضِمنَُه َأْو َأَخَذُه َحالَُل مِْن َأْجلِِه َحُرَم  َوإَِذا

ِعيَِّة َواْلَحنَابَِلِة، َوَيِحل 
افِ يَِّة َوالشَّ

َ نَُّه َصاَر َكالَمْيَتِة، َوَهَذا ِعنَْد الَمالِكِ
ِ
َعَلْيِه َأْكُلُه أل

 َأْكُلُه ِعنَْد اْلَحنَِفيَِّة.

َحُه فِي َوَيِحل  ِعيَِّة َكَما َصحَّ
افِ َأْكُلُه لَِغْيِر الُمْحِرِم ِعنَْد اْلَحنَِفيَِّة َوالشَّ

 -َغْيَر اْلَقاِضي  -الَمْجُموِع َوَجَزَم بِِه اْبُن الُمْقِري، َوَكَذلَِك َيِحل ِعنَْد اْلَحَنابَِلِة 

يَِّة.
 َوَسنٍَد مَِن الَمالِكِ

افِِعيَِّة َواْلَقاِضي مَِن اْلَحَنابَِلِة َوِعنَْد الَمالِِكيَِّة َغْيَر َسنَ  ٍد، َوفِي َقْوٍل ِعنَْد الشَّ

َيْحُرُم َعَلى اْلَحالَل )َغْيِر الُمْحِرِم( َأْكُلُه َكَما َيْحُرُم َعَلى الُمْحِرِم. َوَما َمرَّ إِنََّما 

ا بِالن ْسَبِة لَِحَرِم ا َة، َأمَّ لَمِديَنِة َفالَ َجَزاَء فِيِه َوإِْن َكاَن ُهَو بِالن ْسَبِة لَِبْيِض َحَرِم َمكَّ

ُيوِر.  ْيِد َوُهَو َغْيُر الُمْسَتْأَنِس مَِن الطُّ ُه فِي َبْيِض الصَّ َيْحُرُم َوَيْأَثُم بَِذلَِك. َهَذا ُكلُّ

َء فِي َبْيِضِه.
ْ
َجاِج( َفالَ َشي ا الُمْسَتْأَنُس )َما ُيَربَّى فِي اْلُبُيوِت َكالدَّ  َأمَّ

 (:952/ 5) المحلى باآلثار زم يفح قال ابن

ْيِد َحاَلُل لِلُمْحِرِم َوفِي اْلَحَرِم  َوُهَو َقْوُل  -َمْسَأَلُة: َوَبْيُض النََّعاِم َوَساِئِر الصَّ

ى  َنَّ اْلَبْيَض َلْيَس َصْيًدا، َواَل ُيَسمَّ
ِ
َأبِي َحنِيَفَة، َوَأبِي ُسَلْيَماَن، َوَأْصَحابِِهَما: أل

َم اهلُل َتَعاَلى َعَلى الُمْحِرِم َقْتَل َصْيِد اْلَبر  َفَقْط؛ َفإِْن َصْيًدا، َواَل يُ  ْقَتُل، َوإِنََّما َحرَّ

َنَُّه َلْيَس َصْيًدا َوَلْم َيْقُتْلُه؛ َفإِْن َوَجَد فِيَها 
ِ
يَها َفْرَخ َمي ٍت َفاَل َجَزاَء َلُه، أل

َوَجَد فِ

 َفَماَت َفَجَزاُؤُه بَِجنِيٍن مِ 
ٍّ
َنَُّه َصْيُد َقَتَلُه.َفْرَخ َحي

ِ
 ْن مِْثلِِه؛ أل
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َوَقاَل َمالُِك: فِي َبْيَضِة النََّعاَمِة: ُعْشُر اْلَبَدَنِة، َوفِي َبْيَضِة اْلَحَماَمِة، ُعْشُر 

اِة، َقاَل: اَل َيِحلُّ َأْكُلُه لِلُمْحِرِم، َواَل لِْلَحاَلِل إَذا َشَواُه الُمْحِرُم َأْو َكَسَرُه.  الشَّ

: فِيِه ِقيَمُتُه َفَقْط. َوَقاَل 
ُّ
افِِعي  الشَّ

  َفَخَطُأ لَِما َذَكْرَنا مِْن َأنَُّه َلْيَس َصْيًدا؛ 
افِِعي ا َقْوُل الشَّ ٍد: َأمَّ َقاَل َأُبوُمَحمَّ

آٍن َوَأْخَطَأ َخَطًأ آَخَر َأْيًضا َوُهَو َأنَُّه َجَزاُؤُه بَِثَمنِِه َواْلَجَزاُء بِالثََّمِن اَل ُيوَجُد فِي ُقرْ 

 َواَل ُسنٍَّة.

ا َقْوُل َمالٍِك َفَجَمَع فِيِه مَِن اْلَخَطأِ ُوُجوًها  ُلَها:-َوَأمَّ  : َأوَّ

َوُهْم ُينْكُِروَن مِْثَل َهَذا َأَشدَّ  -َأنَُّه َقْوُل اَل ُيْعَرُف َأنَّ َأَحًدا َقاَل بِِه َقْبَلُه 

ْنَكاِر َكَما َذَكْرَنا آنًِفا فِي َقْولِنَا فِي   اْلَجَراِد. َوَثانِيَها:اإْلِ

نَِّة. َوَثالُِثَها: ي السُّ
 َأنَُّه َقْوُل اَل ُيوَجُد فِي اْلُقْرآِن، َواَل فِ

نَِّة  َحاَبِة َوالسُّ َراَك فِي اْلَهْدِي َحْيُث َصحَّ إْجَماُع الصَّ
ْشتِ
ِ
َأنَُّهْم اَل ُيِجيُزوَن اال

ْم َيُقْل بِِه َأَحُد ُيْعَرُف َقْبَلُهْم؟ َفإِْن َقاُلوا: َعَلى َجَواِزِه، ُثمَّ َأَجاُزوُه َهاُهَنا َحْيُث لَ 

اُة، ُثمَّ َنْأُخُذ ُعْشَر تِْلَك اْلِقيَمِة َفنُْطِعُم بِِه؟ ُقْلَنا: َهَذا َخَطُأ  ُم اْلَبَدَنُة، َأِو الشَّ إنََّما ُتَقوَّ

َنَُّكْم ُتْلِزُموَنُه َوَتْأُمُروَنُه بَِما َتنَْهوْ 
ِ
َنُه َعنُْه مِْن َوْقتُِكْم َفُتوِجُبوَن َعَلْيِه َرابُِع َفاِحُش أل

ُعْشَر َبَدَنٍة، َوُعْشَر َشاٍة َواَل َيُجوُز َلُه إْهَداُؤُه، إنََّما َيْلَزُمُه َطَعاُم بِِقيَمِة َذلَِك 

اِهُر. َوَخامُِسَها: ََ  اْلُعْشِر، َوَهَذا َتْخلِيُط َناِهيَك بِِه، َوَتنَاُقُض 
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ِذي فِيِه ُعْشُر ِدَيِة اْحتَِجاُجُهْم بِأَ  ِة الَّ نَُّهْم َقاُلوا َذلَِك ِقَياًسا َعَلى َجنِيِن اْلُحرَّ

ِه؟  ُأم 

ِل الُمَشبَِّه 
َفُقْلنَا: َهَذا ِقَياُس لِْلَخَطأِ َعَلى اْلَخَطأِ َوَتْشبِيُه لِْلَباطِِل بِاْلَباطِ

ِة َواَل فِي َجنِيِن اأْلََمِة: ُعْشَر ِدَيِة بِاْلَباطِِل َوَما َجَعَل اهلُل َتَعاَلى َقطُّ فِي َجنِيِن الْ  ُحرَّ

ِه؛ َوإِنََّما َجَعَل اهلُل َتَعاَلى )فِي اْلَجنِيِن َعَلى لَِساِن َرُسولِِه  ِه، َواَل ُعْشَر ِقيَمِة ُأم  ُأم 

اَلُم  - َيِة قِ -َعَلْيِه السَّ ًة َعْبًدا، َأْو َأَمًة َفَقْط(، َواَل َجَعَل فِي الد  يَمًة؛ َبْل َجَعَلَها : ُغرَّ

بِِل.  مِاَئًة مَِن اإْلِ

ا اْختِاَلُف النَّاِس فِي َهَذا َفإِنََّنا  ٍد: َوَأمَّ ينَا مِْن َطِريِق -َقاَل َأُبوُمَحمَّ : ُرو 

ادِ  ارُ  َحمَّ اٍر َعْن َعْبِداهلل ْبِن َسَلَمَة َأَنا َعمَّ ْبُن َأبِي َعمَّ
ْبِن َنْوَفٍل َأنَّ  ْبِن اْلَحاِرِث   ِ 

ْعَرابِيًّا َأْهَدى إَلى َرُسوِل اهللأَ 
َأْطِعْمُه َأْهَلَك َفإِنَّا »َبْيًضا َوَتْتِميَر َوْحٍش؟ َفَقاَل َلُه:  ِ 

 .«ُحُرمُ 

ادِ    َومِْن َطِريِق َحمَّ
 
ْبِن   ِ ْبِن ُجْدَعاَن َعْن َعْبِداهلل ْبِن َزْيدِ  ْبِن َسَلَمَة َعْن َعلِي

  اْلَحاِرِث 
 
 مِْثُلُه َحْرًفا َحْرًفا. ِ ْبِن َأبِي َطالٍِب َعْن َرُسوِل اهلل ْبِن َنْوَفٍل َعْن َعلِي

 
ُّ
ُل ُمْرَسُل، َوفِي الثَّانِي َعلِي ٍد: اأْلَوَّ ْبِن ُجْدَعاَن َوُهَو  ْبُن َزْيدِ  َقاَل َأُبوُمَحمَّ

ُ َعْن َأْكلَِها َوإِنََّما ُهَو تَ 
ا َلَما َكاَن فِيِهَما َنْهي َعَلْيِه  -ْرُك مِنُْه َضِعيُف، ُثمَّ َلْو َصحَّ

اَلُم  . -السَّ بَّ  َوَقْد َيْتُرُك َما َلْيَس َحَراًما َكَما َتَرَك الضَّ
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ْبُن ِغَياٍث. َوَأُبوَخالٍِد اأْلَْحَمُر ِكاَلُهَما  َومِْن َطِريِق اْبِن َأبِي َشْيَبَة َنا َحْفُص 

َناِد ْبِن َذْكَواَن ُهَو َأُبو  ِ َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َعْن َعْبِداهلل َعْن َعاِئَشَة ُأم  الُمْؤمِنِيَن َأنَّ  -الز 

اَلُم  -ُسِئَل َعْن َبْيِض َنَعاٍم َأَصاَبَها ُمْحِرُم؟ َفَقاَل  ِ َرُسوَل اهلل فِي ُكل  »: -َعَلْيِه السَّ

 .«َبْيَضٍة ِصَياُم َيْوٍم َأْو إْطَعاُم مِْسِكينٍ 

َناِد َلْم ُيْدِرْك عَ  : َأُبوالز  ِ
ُع، َوَلْو َصحَّ َلُقْلنَا بِِه، َوَقاَل َقاَل َعلِي

اِئَشَة َفُهَو ُمنَْقطِ

َلِف.  بَِهَذا َبْعُض السَّ

ادِ  ْن َطِريِق َحمَّ
ينَا مِ ْبِن َسَلَمَة َعْن َقَتاَدَة َعْن َأبِي الَملِيِح َعْن َأبِي  َكَما ُرو 

َعاَمِة ُيِصيُبَها الُمْحِرُم: َصْوُم َيْوٍم، ْبِن َمْسُعوٍد َقاَل فِي َبْيَضِة النَّ   ِ ْبِن َعْبِداهلل ُعَبْيَدةَ 

 َأْو إْطَعاُم مِْسِكيٍن.

َومِْن َطِريِق اْبِن َأبِي َشْيَبَة َنا َعْبَدُة َعْن َسِعيٍد َعْن َقَتاَدَة َعْن َأبِي مِْجَلٍز َعْن 

الُمْحِرُم َقاَل َأُبوُعَبْيَدَة: ْبِن َمْسُعوٍد فِي َبْيِض النََّعاِم ُيِصيُبَها   ِ ْبِن َعْبِداهلل َأبِي ُعَبْيَدةَ 

 َكاَن اْبُن َمْسُعوٍد َيُقوُل فِيِه: َصْوُم َيْوٍم، َأْو إْطَعاُم مِْسِكيٍن.

ادِ  ْبِن َسَلَمَة َعْن َقَتاَدَة َأنَّ َأَبا ُموَسى اأْلَْشَعِريَّ َقاَل: فِي ُكل   َومِْن َطِريِق َحمَّ

َوُهَو َقْوُل  -ْوٍم، َأْو إْطَعاُم مِْسِكيٍن َبْيَضٍة مِْن َبْيِض النََّعاِم ِصَياُم يَ 

ْحَمنِ   ْبِن َمْسُعوٍد َأْيًضا.  ِ ْبِن َعْبِداهلل َعْبِدالرَّ
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َوُهَو َقْوُل اْبِن ِسيِريَن َأْفَتى بَِذلَِك َعَلى ُمْحِرٍم َأَشاَر لَِحاَلٍل إَلى َبْيِض َنَعاٍم 

 َفَهَذا َقْوُل.

اِ  عَ  زَّ ْبِن ُجَبْيٍر  ْن َمْعَمٍر َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َعْن َعْبِداْلَحِميدِ َومِْن َطِريِق َعْبِدالرَّ

 
ُّ
ْبُن َأبِي َطالٍِب فِي َبْيِض النََّعاَمِة  َأْخَبَرنِي ِعْكِرَمُة َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َقَضى َعلِي

ك َفإِْذ َتَبيََّن لَِقاُحَها
ْيت َعَدَد َما  ُيِصيُبَها الُمْحِرُم ُتْرِسُل اْلَفْحَل َعَلى إبِلِ َسمَّ

َأَصْبت مَِن اْلَبْيِض َفُقْلت: َهَذا َهْدُي ُثمَّ َلْيَس َعَلْيك َضَماُن َما َفَسَد. َقاَل اْبُن 

. َقاَل اْبُن َعبَّاٍس: َلْم َيْعَجْب ُمَعاِوَيُة مِْن  ٍّ
َعبَّاٍس: َفَعِجَب ُمَعاِوَيُة مِْن َقَضاِء َعلِي

ُ  بِِه.َعَجٍب َما ُهَو إالَّ َما ُيَبا وِ  ُيَتَصدَّ ي السُّ
 ُع بِِه اْلَبْيُض فِ

 َوَمْن َلْم 
ِ
َقاَل اْبُن ُجَرْيٍج: َوَقاَل َعَطاُء: َمْن َكاَنْت َلُه إبُِل َفإِنَّ فِيِه َما َقاَل َعلِي

 َفَهَذا َقْوُل آَخُر؛ َوَثالُِث َوَرابُِع. -َيُكْن َلُه إبُِل َفِفي ُكل  َبْيَضٍة ِدْرَهَماِن 

: َأنَّ ُعَمَر َومِ 
 
اِب  ْن َطِريِق َوِكيٍع َنا اأْلَْعَمُش َعْن إْبَراِهيَم النََّخِعي ْبَن اْلَخطَّ

 َقاَل فِي َبْيِض النََّعاِم: ِقيَمُتُه. َأْو َثَمنُُه.

ْبِن َمْسُعوٍد َعْن   ِ ْبِن َعْبِداهلل َومِْن َطِريِق َوِكيٍع َعْن ُخَصْيٍف َعْن َأبِي ُعَبْيَدةَ 

 اَل فِي َبْيِض النََّعاِم: ِقيَمُتُه، َأْو َثَمنُُه.َأبِيِه قَ 

ا َبْيُض  . َوَأمَّ  
افِِعي ، َوالشَّ ْهِري  ، َوالزُّ  

ْعبِي ، َوالشَّ
 
َوُهَو َقْوُل إْبَراِهيَم النََّخِعي

اِ  َعِن اْبِن ُمَجاِهٍد َعْن َأبِيِه َوَعطَ -اْلَحَماِم  زَّ ْن َطِريِق َعْبِدالرَّ
ينَا مِ اٍء ِكاَلُهَما : َفُرو 

 
َّ
 ْبَن َأبِي َطالٍِب َقاَل: فِي ُكل  َبْيَضَتْيِن ِدْرَهُم. َقاَل: إنَّ َعلِي
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دِ  اِ  َعْن ُمَحمَّ زَّ َعْن َعَطاٍء َعِن اْبِن َعبَّاٍس  ِ ْبِن ُعَبْيِد اهلل َومِْن َطِريِق َعْبِدالرَّ

َة ِدْرَهمُ  َوُهَو َقْوُل َعَطاٍء؛ َوَقاَل: َفإِْن  - َقاَل: فِي ُكل  َبْيَضٍة مِْن َبْيِض َحَماِم َمكَّ

 َكاَن فِيَها َفْرُخ َفِدْرَهُم.

ُ  بِِه. َوَقاَل ُعَبْيدُ   ْبُن ُعَمْيٍر: بِنِْصِف ِدْرَهٍم َطَعاُم َوَيَتَصدَّ

َة: ِدْرَهُم  اِ  َعْن َمْعَمٍر، َوَعْن َقَتاَدَة َقاَل فِي َبْيِض َحَماِم َمكَّ زَّ َوَعْن َعْبِدالرَّ

: ُمِد.َوفِ   ي َبْيَضٍة مِْن َبْيِض َحَماِم اْلِحل 

: فِيِه َثَمنُُه  ْهِريُّ . -َقاَل َمْعَمُر: َوَقاَل الزُّ
 
افِِعي  َوُهَو َقْوُل الشَّ

ْبُن َبِشيٍر َعْن ُخَصْيٍف َعِن اْبِن  ْبِن َمنُْصوٍر َنا َعتَّاُب  َومِْن َطِريِق َسِعيدِ 

 َأْقَواُل َكَما َتَرى َعبَّاٍس َقاَل فِي اْلَبْيَضِة: دِ 
َ
 :-ْرَهُم َفِهي

َأَحُدَها: َأنَّ فِي َبْيَضِة النََّعاَمِة َصْوَم َيْوٍم، َأْو إْطَعاَم مِْسِكيٍن فِيِه َخَبُر ُمْسنَُد؛ 

، َواْبِن َمْسُعوٍد، َواْبَنْيِه َأبِي ُعَبْيَدَة،  َوُهَو َقْوُل َأبِي ُموَسى اأْلَْشَعِري 

ْحَمِن،  َواْبِن ِسيِريَن. َوَعْبِدالرَّ

، َوُمَعاِوَيَة،  -َوَثانِيَها: َأنَّ فِي ُكل  َبْيَضٍة مِنَْها لَِقاَح َناَقٍة 
ٍّ
َوُهَو َقْوُل َعلِي

 َوَعَطاٍء.

ُهَو َقْوُل ُعَمَر، َواْبِن َمْسُعوٍد، َواْبِن  -َوَثالُِثَها: َأنَّ فِي َبْيَضِة النََّعاَمِة َثَمنََها 

.َعبَّاٍس، َوإِْبَرا
 
افِِعي ، َوالشَّ ْهِري  ، َوالزُّ  

ْعبِي  ِهيَم، َوالشَّ
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َوَرابُِعَها: َأنَّ َمْن َلُه إبُِل َفِفي ُكل  َبْيَضٍة لَِقاُح َناَقٍة َوَمْن اَل إبَِل َلُه َفِفي ُكل  

 َوُهَو َقْوُل َعَطاٍء. -َبْيَضٍة ِدْرَهَماِن 

 :-َوفِي َبْيِض اْلَحَماِم َأْقَواُل 

 َوُهَو َقْوُل اْبِن َعبَّاٍس. -فِي اْلَبْيَضِة ِدْرَهُم  َأَحُدَها:

 ْبِن ُعَمْيٍر. َوُهَو َقْوُل اْبِن َعبَّاٍس، َوُعَبْيدِ  -َوَثانِيَها: فِي اْلَبْيَضِة نِْصُف ِدْرَهٍم 

 اٍء.َوُهَو َقْوُل َعطَ  -َوَثالُِثَها: فِيَها نِْصُف ِدْرَهٍم، َفإِْن َكاَن فِيَها َفْرُخ َفِدْرَهُم 

َة ِدْرَهُم، َوفِي َبْيَضٍة مِْن َحَماِم اْلِحل  ُمِد   -َوَرابُِعَها: فِي َبْيَضٍة مِْن َحَماِم َمكَّ

 َوُهَو َقْوُل َقَتاَدَة.

. -َوَخامُِسَها: فِيَها َثَمنَُها 
 
افِِعي ، َوالشَّ ْهِري   َوُهَو َقْوُل الزُّ

َلِف. َوُهْم َفَخَرَج َقْواَل َمالٍِك، َوَأبِي َحنِيَفَة  َن السَّ
َعْن َأْن ُيْعَرَف َلُهَما َقاِئُل مِ

 َتَعاَلى التَّْوفِيُق.انتهى
ِ
 ُيَعظ ُموَن َهَذا إَذا َخاَلَف َتْقلِيَدُهْم َوبَِاهلل

 َغْصُب اْلَبْيِض:

َحَراُم، َوَعَلى اْلَغاِصِب  -َكَغْصِب َغْيِرِه مَِن األَْمَوال  -َغْصُب اْلَبْيِض 

َماُن،   الضَّ
 
ُه؛ لَِقْول النَّبِي : اَل َيْأُخَذنَّ  َفإِْن َكاَن اْلَبْيُض الَمْغُصوُب َباِقًيا َوَجَب َردُّ
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َها َفإِْن َتلَِف َضِمَن  ا َوَمْن َأَخَذ َعَصا َأِخيِه َفْلَيُردَّ َأَحُدُكْم َمال َأِخيِه اَلِعًبا َواَل َجادًّ

يَّاِت عِ 
َر اْلِمْثل َفاْلِقيَمةُ مِْثَلُه؛ إِِذ اْلَبْيُض مَِن اْلِمْثلِ نَْد اْلُجْمُهوِر، َوإِْن َتَعذَّ

(1)
 . 

 لو مات الحيوان المأكول ويف بطنه بيض

 (:3/373) المغني قال ابن قدامة يف

 
َ
َجاَجُة، َوفِي َبْطنَِها َبْيَضُة َقْد َصُلَب ِقْشُرَها، َفِهي َفْصُل: َوإِْن َماَتِت الدَّ

 َطاِهَرُة. َوَهَذا َقْوُل َأبِي 
ُّ
ِعيَِّة َواْبِن الُمنِْذِر. َوَكِرَهَها َعلِي

افِ بُْن  َحنِيَفَة َوَبْعِض الشَّ

َنََّها ُجْزُء 
ِ
افِِعيَِّة؛ أل َأبِي َطالٍِب، َواْبُن ُعَمَر، َوَربِيَعُة، َوَمالُِك، َواللَّْيُث، َوَبْعُض الشَّ

َجاَجِة.  مَِن الدَّ

َطَرَأِت النََّجاَسُة َعَلْيَها، َفَأْشَبَه َما َلْو َوَقَعْت فِي  َوَلنَا َأنََّها َبْيَضُة ُصْلَبُة اْلِقْشِر،

 ُموَدَعُة فِيَها، َغْيُر 
َ
َماٍء َنِجٍس. َوَقْوُلُهْم: إنََّها ُجْزُء مِنَْها. َغْيُر َصِحيٍح، َوإِنََّما ِهي

َنََّها َخاِرَجُة مِْن َحَيَواٍن ُمتَِّصَلٍة بَِها، َفَأْشَبَهِت اْلَوَلَد إَذا َخَرَج َحيًّا مَِن الَمْيَتِة؛ وَ 
ِ
أل

َحاَبِة َلَها َمْحُموَلُة  ، َوَكَراَهُة الصَّ َّ
ُيْخَلُق مِنَْها مِْثُل َأْصلَِها، َأْشَبَهِت اْلَوَلَد اْلَحي

َعَلى َكَراَهِة التَّنِْزيِه، اْستِْقَذاًرا َلَها، َوَلْو ُوِضَعِت اْلَبْيَضُة َتْحَت َطاِئٍر، َفَصاَرْت 

ا، َكاَن َطاِهًرا بُِكل  َحاٍل. َفإِْن َلْم َتْكُمْل اْلَبْيَضُة، َفَقاَل َبْعُض َأْصَحابَِنا: َما َفْرًخ 

 َكاَن ِقْشُرُه َأْبَيَض، َفُهَو َطاِهُر.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.933-7/966) الموسوعة الكويتية  (3)
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َنَُّه َلْيَس َعَلْيِه َحاِئُل َحِصيُن. َواْخَتاَر اْبُن 

ِ
َوَما َلْم َيْبَيضَّ ِقْشُرُه َفُهَو َنِجُس؛ أل

َنَّ اْلَبْيَضَة َعَلْيَها َغاِشَيُة َرِقيَقُة َكاْلِجْلِد، َوُهَو اْلِقْشُر َقْبَل َعِقيٍل أَ 
ِ
نَُّه اَل َينُْجُس؛ أل

ْمِن اْلَجامِِد إَذا َماَتْت  نَْها إالَّ َما َكاَن اَلَقى النََّجاَسَة، َكالسَّ
َأْن َيْقَوى، َفاَل َينُْجُس مِ

ِة َما َيْمنَُع َتَداُخَل َأْجَزاِء فِيِه َفْأَرُة، إالَّ َأنَّ َهِذِه َتطْ  َنَّ َلَها مَِن اْلُقوَّ
ِ
ُهُر إَذا َغَسَلَها؛ أل

ْمِن. ا يَها، بِِخاَلِف السَّ
 هالنََّجاَسِة فِ

وإِْن َخَرَج اْلَبْيُض مِْن َحَيَواٍن َمْأُكوٍل فِي َحال َحَياتِِه، َأْو َبْعَد َتْذِكَيتِِه َشْرًعا، 

َمِك، َفَبْيُضُه َمْأُكوُل إِْجَماًعا، َأْو َبْعَد َمْوتِِه، َوهُ  ا اَل َيْحَتاُج إَِلى التَّْذِكَيِة َكالسَّ َو مِمَّ

 إاِلَّ إَِذا َفَسَد.

َر الَمالِِكيَُّة اْلَبْيَض اْلَفاِسَد بَِأنَُّه َما َفَسَد َبْعَد اْنِفَصالِِه بَِعَفٍن، َأْو َصاَر َدًما،  َوَفسَّ

 ًخا َمي ًتا.َأْو َصاَر ُمْضَغًة، َأْو َفرْ 

ِعيَُّة بَِأنَُّه الَِّذي َتَغيََّر بَِحْيُث َأْصَبَح َغْيَر َصالٍِح لِلتََّخلُِّق، َفالَ َيُضرُّ 
افِ َرُه الشَّ َوَفسَّ

 ِعنَْدُهْم َصْيُروَرُتُه َدًما، إَِذا َقال َأْهل اْلِخْبَرِة: إِنَُّه َصالُِح لِلتََّخلُِّق.

ا َوإِْن َخَرَج اْلَبْيُض مِْن َح  مَّ
ِه ُدوَن َتْذِكَيٍة َشْرِعيٍَّة، َوُهَو مِ

َيَواٍن َمْأُكوٍل َبْعَد َمْوتِ

َجاِج، َفِعنَْد َأبِي َحنِيَفَة: ُيْؤَكل َسَواُء َأَتَصلََّبْت ِقْشَرُتُه َأْم  َكاِة، َكالدَّ َيْحَتاُج إَِلى الذَّ

 اَل.

ِعيَّةُ 
افِ  : ُيْؤَكل َما َتَصلََّبْت ِقْشَرُتُه َفَقْط.َوَقال الَمالِِكيَُّة: اَل ُيْؤَكل. َوَقال الشَّ
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ٍد َأنَُّه َيُكوُن َنِجًسا إِْن َكاَن َماِئًعا، َفالَ  ُّ َعْن َأبِي ُيوُسَف َوُمَحمَّ
ْيَلِعي َوَحَكى الزَّ

 ُيْؤَكل ِعنَْدُهَما إِالَّ إَِذا َكاَن َجامًِدا.

ُمْقَتَضى َمْذَهِب اْلَحنَِفيَِّة َأنَُّه إِْن َوإِْن َخَرَج اْلَبْيُض مِْن َحَيَواٍن َغْيِر َمْأُكوٍل فَ 

اِئل، َكاْلُغَراِب األَْ ْبَقِع، َفَبْيُضُه َنِجُس َتَبًعا لَِلْحِمِه، َفالَ  ِم السَّ َكاَن مِْن َذَواِت الدَّ

 َيُكوُن َمْأُكواًل.

ْنُبوِر َفَبْيُضُه َطاهِ  اِئل َكالزُّ ِم السَّ ْن َذَواِت الدَّ
ُر َتَبًعا لَِلْحِمِه، َوإِْن َلْم َيُكْن مِ

َ نَُّه َلْيَس بَِمْيَتٍة.
ِ
 َوَمْأُكوُل أل

َ نَّ 
ِ
ى، أل  َأِو الُمَذكَّ

 
يَُّة َيِحل ِعنَْدُهْم ُكل اْلَبْيِض اْلَخاِرِج مَِن اْلَحي

َوالَمالِكِ

تِي َتبِيُض اَل َتنَْقِسُم ِعنَْدُهْم إَِلى َمْأُكوٍل َوَغْيِر َمْأُكوٍل، َبل ُكلَُّها  اْلَحَيَواَناِت الَّ

ُه. َفَكَذلَِك  ُم َعَلى َمْن َيُضرُّ ُه َكاْلَوَزِغ، َفُهَو ُمَحرَّ ُمَباُح األَْ ْكل، إِالَّ َما اَل ُيْؤَمُن ُسمُّ

َرِر. َ لِلضَّ
ُم َوإاِلَّ َفالَ، َفاْلِعْبَرُة ِعنَْدُهْم إِنََّما ِهي ، َفُهَو ُمَحرَّ  َبْيُضُه إِْن َكاَن َيُضرُّ

َح النَّوَ   َغْيِر الَمْأُكول َطاِهُر َمْأُكوُل:َوَصرَّ
 
 ِويُّ بَِأنَّ َبْيَض اْلَحي

ا َكْوُنُه َطاِهًرا َفألَِ نَُّه َأْصل َحَيَواٍن َطاِهٍر، َأمَّ
(1)
ا َكْوُنُه َمْأُكواًل َفألَِ نَُّه َغْيُر   َوَأمَّ

ْوضِ  ُمْسَتْقَذٍر، َلكِْن َقال اْبُن الُمْقِري فِي ُد( أي: )َوفِي َبْيِض َما الَ  الرَّ  ُيْؤَكل َتَردُّ

ألن كل حيوان طاهر عند الشافعية ما دام حيا سوى الخنزير أو الكلب وما 

 تولد منهما أو من أحدهما كما هو موضح يف موضوع النجاسات.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.353-5/357) الموسوعة الكويتية ويف (3)
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ا اْحَتجَّ  َح اْلَحنَابَِلُة بَِأنَّ َبْيَض َغْيِر الَمْأُكول َنِجُس اَل َيِحل َأْكُلُه. َومِمَّ َوَصرَّ

لَِهَذا َأنَّ اْلَبْيَض َبْعُض اْلَحَيَواِن، َفإَِذا َكاَن اْلَحَيَواُن َغْيَر َمْأُكوٍل َفَبْعُضُه َغْيُر بِِه 

َمْأُكولٍ 
(1)

 ه. ا

 بيع البيض:

يجوز بيع ما يؤكل لحمه باالتفا  واختلف العلماء يف بيض ما ال يؤكل 

 لحمه.

 (:6/763) المغني قال ابن قدامة يف

ا بَ  ا اَل َنْفَع فِيِه، َلْم َفْصُل: َفَأمَّ مَّ
ْيِر، َفإِْن َكاَن مِ ْيُض َما اَل ُيْؤَكُل َلْحُمُه مَِن الطَّ

َيُجْز َبْيُعُه، َطاِهًرا َكاَن َأْو َنِجًسا. َوإِْن َكاَن ُينَْتَفُع بِِه، بَِأْن َيِصيَر َفْرًخا، َوَكاَن 

َنَُّه َطاِهُر ُمنَْتَفُع بِ 
ِ
ِه؛ َأْشَبَه َأْصَلُه، َوإِْن َكاَن َنِجًسا، َكبِيِض َطاِهًرا، َجاَز َبْيُعُه؛ أل

ْقِر، َوَنْحِوِه، َفُحْكُمُه ُحْكُم َفْرِخِه.  اْلَباِزي، َوالصَّ

َنَُّه َنِجُس، اَل ُينَْتَفُع بِِه فِي اْلَحاِل. َوَهَذا 
ِ
َوَقاَل اْلَقاِضي: اَل َيُجوُز َبْيُعُه؛ أل

 هِغيِر. اُمْلَغى بَِفْرِخِه، َوبِاْلَجْحِش الصَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخرشي على  (، و3/96) تبيين الحقائق (، و5/37) البدائع (، و5/323) حاشية ابن عابدين  (3)

أسنى  (، و9/556للنووي ) موعالمج (، و993، 3/996) هناية المحتاج (، و3/75) خليل

 (.973-3/977) مطالب أولي النهى (، و3/537) المطالب
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 النجاسة تقع يف المائعات

 َلْو َوَقَعْت فِي َمـاِئٍع َنَجاَسـهْ -739

 

ـــهْ   ـــُه َخَساَس ـــا ُكلُّ ـــاَر َحَراًم   َص

 
ـــبِيَّا-737 ـــُه َص ـــوا َطَعاَم ُم  َوَحرَّ

 

ـــــا  ِر اْلَولِيَّ ـــــوٍن َحـــــذ    َأْو َذا ُجنُ

 
ــهْ -735 ــُه اْلَبِهيَم ُزوا إِْطَعاَم ــوَّ  َوَج

 

ـــا َمنْ   ـــْكُر فِيَه ـــهْ َوالشُّ ـــُه َعِزيَم   ُع

 
ةٍ »فِي -736  ، َوَمـاِئُع الطََّعـامِ «ُعـدَّ

 

ـــــَمامِ   ْنِض
ِ
ـــــِرُع ال ـــــُه ُتْس   ُثلَمُت

 
 الشرح:

أشار يف هذه األبيات إذا وقعت نجاسة يف شيء من الطعام وهو مائع 

فالحكم أنه صار حراًما وال يجوز إطعامه للصبي وال للمجنون وإن لم يكونا 

ام التكليفية من جهة عدم إعطائهم ذلك ويحب مكلفين لكن تشملهم األحك

على أولياهتم أن يعطوهم الحالل الطيب، ففي حديث ابن عمر رضي اهلل 

ِذي َعَلى النَّاِس َراٍع َوُهَو »عنه:  ُكْم َراٍع َفَمْسُئوُل َعْن َرِعيَّتِِه، َفاألَمِيُر الَّ ُكلُّ

ُجُل َراٍع َعَلى َأْهِل بَ  ْيتِِه َوُهَو َمْسُئوُل َعنُْهْم، َوالَمْرَأُة َراِعَيُة َمْسُئوُل َعنُْهْم، َوالرَّ

َ َمْسُئوَلُة َعنُْهْم، َوالَعْبُد َراٍع َعَلى َماِل َسي ِدِه َوُهَو 
َعَلى َبْيِت َبْعلَِها َوَوَلِدِه َوِهي

ُكْم َمْسُئوُل َعْن َرِعيَّتِهِ  يه البخاري متفق عل «َمْسُئوُل َعنُْه، َأاَل َفُكلُُّكْم َراٍع َوُكلُّ

 (.3792ومسلم ) (،9553)

ْن َعْبٍد اْسَتْرَعاُه اهلُل َرِعيًَّة، َفَلْم َيُحْطَها »بن يسار:  ويف حديث معقل
َما مِ

 (.3357أخرجه البخاري ) «بِنَِصيَحٍة، إِالَّ َلْم َيِجْد َراِئَحَة الَجنَّةِ 
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لسبب ويجوز أن تطعم به البهائم ألهنا غير مكلفة والضرر غير متحقق، وا

يف الحكم بنجاسة المائع من الطعام عند اختالطة بالنجاسة ألن النجاسة 

 فيه بسرعة. تسري

 (:37/733) المغني قال ابن قدامة يف

ْهِن َوَما َأْشَبَهُه، َنِجَس،  َمْسَأَلُة: َقاَل: )َوإَِذا َوَقَعِت النََّجاَسُة فِي َماِئٍع، َكالدُّ

، وَ  اِهُر َهَذا َأنَّ النََّجاَسَة إَذا َواْسَتْصَبَح بِِه إْن َأَحبَّ ََ َلْم َيِحلَّ َأْكُلُه َواَل َثَمنُُه( 

اِهُر الَمْذَهِب. َوَعْن  ََ َسْتُه َوإِْن َكُثَر. َوَهَذا  ي َماِئٍع َغْيِر الَماِء، َنجَّ
َوَقَعْت فِ

ُس إَذا َكُثَر.  َأْحَمَد، ِرَواَيُة ُأْخَرى، َأنَُّه اَل ُينَج 

ْلت َأْحَمَد َعْن َكْلٍب َوَلَغ فِي َسْمٍن َأْو َزْيٍت؟ َقاَل: إَذا َكاَن َقاَل َحْرُب: َسأَ 

فِي آنَِيٍة َكبِيَرٍة، مِْثِل ُحبٍّ َأْو َنْحِوِه، َرَجْوت َأْن اَل َيُكوَن بِِه َبْأُس، ُيْؤَكُل، َوإَِذا 

َكْلٍب َوَقَع فِي َخلٍّ َأْكَثَر  َكاَن فِي آنَِيٍة َصِغيَرٍة، َفاَل ُيْعِجُبنِي َأْن ُيْؤَكَل. َوُسِئَل َعنْ 

؟ َفَقاَل: َهَذا َأْسَهُل مِْن َأنَُّه َلْو َماَت. َوَعنُْه، ِرَواَيُة  ِ
َتْيِن، َفَخَرَج مِنُْه َوُهَو َحي مِْن ُقلَّ

، َيْدَفُع النََّجاَسَة َعْن َنْفِسِه إَذا َكُثرَ  ، َوَما َلْيَس َثالَِثُة: َما َأْصُلُه الَماُء َكاْلَخل  التَّْمِري 

 َأْصُلُه الَماَء، اَل َيْدَفُع َعْن َنْفِسِه.

َبِي َعْبِداهلل
ِ
: ُقْلت أل وِذيُّ َقاَل الَمرُّ

: َفإِْن َوَقَعِت النََّجاَسُة فِي َخلٍّ َأْو ِدْبٍس؟ ِ 

ا اْلَخلُّ َفَأْصُلُه الَماُء، َيُعوُد إَلى َأْن َيُكوَن َماًء إَذا ُحِمَل َعَليْ  ِه. َوَقاَل اْبُن َفَقاَل: َأمَّ

َمْسُعوٍد، فِي َفْأَرٍة َوَقَعْت فِي َسْمٍن: إنََّما َحُرَم مَِن الَمْيَتِة َلْحُمَها َوَدُمَها. َوَلنَا َما 



 يف شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان فتح ذي الجالل واإلكرام

 

851 

  

  

  

 

  َأنَُّه ُسِئَل َعْن َفْأَرٍة َوَقَعْت فِي َسْمٍن؟ َفَقاَل: 
إْن َكاَن »َرَوى َأُبوُهَرْيَرَة َعِن النَّبِي

 .«َما َحْوَلَها، َفَأْلُقوُه، َوإِْن َكاَن َماِئًعا، َفاَل َتْقَرُبوهُ َجامًِدا َفُخُذوَها وَ 

َنَّ َغْيَر الَماِء َلْيَس بَِطُهوٍر، َفاَل َيْدَفُع النََّجاَسَة َعْن َنْفِسِه. ا
ِ
 هَوأل
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 الجامد تقع فيه النجاسة

 َوَجامُِد بِاْلَعْكِس َوالنََّجاَسـهْ -733

 

ــ  ــا َق ــْوُل َلَه ــا َح ــى َوَم ــهْ ُتْلَق   ْد َماَس

 
 الشرح:

صح عن النبي صلى اهلل عليه ولم أنه ُسِئَل َعْن َفْأَرٍة َسَقَطْت فِي َسْمٍن، 

( 975أخرجه البخاري ) «َأْلُقوَها َوَما َحْوَلَها َفاْطَرُحوُه، َوُكُلوا َسْمَنُكمْ »َفَقاَل: 

 . عن ميمونة

 : الفتح قال الحافظ يف

اِ  َعن  زَّ بن ِشَهاٍب  بن شَهاب مجوًدا، َوله فِيِه َعن معمر َعنَوَرَواُه َعْبُدالرَّ

ْبِن الُمَسي ِب َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة َوَلْفُظُه: ُسِئَل َرُسوُل اهلل إِْسنَاُد آَخُر َعْن َسِعيدِ 
صلى   ِ 

ْمِن َقاَل:  ا إَِذا َكاَن َجامًِدا َفَأْلُقوَها َومَ »اهلل عليه وسلم َعِن اْلَفْأَرِة َتَقُع فِي السَّ

، َوَحَكى الت ْرمِِذيُّ َعِن اْلُبَخاِري  َأنَُّه َقاَل: فِي «َحْوَلَها َوإِْن َكاَن َماِئًعا َفاَل َتْقَرُبوهُ 

 خطأ، َوَقاَل 
َ
بن َأبِي َحاتٍِم َعْن َأبِيِه: إِنََّها َوْهُم َوَأَشاَر  ِرَواَية معمر َهِذه ِهي

ُة. َوَقاَل  ِذيُّ إَِلى َأنََّها َشاذَّ
 فِي الت ْرمِ

ُّ
ْهلِي الزهريات: الطريقان عندَنا  الذُّ

ن َطِريق ابن َعبَّاٍس َعْن َمْيُموَنَة َأْشَهُر، َواهلُل َأْعَلُم. َوَقِد اْستْشكل 
محفوَان، َلكِ

ابن الت يِن إِيَراَد اْلُبَخاِري  َكاَلَم َمْعٍن َهَذا َمَع َكْونِِه َغْيَر ُمَخالٍِف لِِرَواَيِة إِْسَماِعيَل، 

َهَر لِي َوْجُه آَخُر وَ  ََ ُأِجيُب بَِأنَّ ُمَراَدُه َأنَّ إِْسَماِعيَل َلْم َينَْفِرْد بَِتْجِويِد إِْسنَاِدِه َو

أِ َهَكَذا َوَقْد َرَواَها فِي  َوُهَو َأنَّ ِرَواَيَة َمْعٍن الَمْذُكوَرَة َوَقَعْت َخاِرَج الُمَوطَّ
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 َوَغْيُرُه مِْن بن َعبَّاٍس َواَل َميْ  الُمَوطَّأ َفلم يذكر
ُّ
ْسَماِعيلِي ُموَنَة َكَذا َأْخَرَجُه اإْلِ

َنَّ َمالًِكا َكاَن َيِصُلُه 
ِ
؛ أل ْختاَِلَف اَل َيُضرُّ

ِ
َطِريِقِه َفَأَشاَر الُمَصن ُف إَِلى َأنَّ َهَذا اال

َمُة، َقْد َسِمَعُه مِ  ْبُن ِعيَسى  نُْه َمْعنُ َتاَرًة َوُيْرِسُلُه َتاَرًة، َوِرَواَيُة اْلَوْصِل َعنُْه ُمَقدَّ

اِظ، َواهلُل َأْعَلُم.  مَِراًرا َوَتاَبَعُه َغْيُرُه مَِن اْلُحفَّ

ال  َعَلى التَّْفِرَقِة َبين الجامد  :َفاِئَدةٌ  َأَخَذ اْلُجْمُهوُر بَِحِديِث َمْعَمٍر الدَّ

ت َفاَ  َعَلى َأنَّ اْلَجامَِد إِذَ  والذائب، َونقل
ِ
ا َوَقَعْت فِيِه َمْيَتُة بن َعْبِداْلَبر  اال

َق َأنَّ َشْيًئا مِْن َأْجَزاِئَها َلْم َيِصْل إَِلى َغْيِر َذلَِك  ُطِرَحْت َوَما َحْوَلَها مِنُْه إَِذا ُتُحق 

ُه بُِماَلَقاِة  ا الَماِئُع َفاْخَتَلُفوا فِيِه، َفَذَهَب اْلُجْمُهوُر إَِلى َأنَُّه َينُْجُس ُكلُّ مِنُْه، َوَأمَّ

، َوَسَيْأتِي إِيَضاُح َذلَِك فِي النَّ 
ُّ
ْهِريُّ َواأْلَْوَزاِعي نُْهُم الزُّ

َجاَسِة، َوَخاَلَف َفِريُق مِ

ِس إِن َشاَء  ْهِن النَِّجِس َأِو الُمَتنَج  َفاِع بِالدُّ
ْنتِ
ِ
َباِئِح، َوَكَذلَِك َمْسَأَلُة اال ِكَتاِب الذَّ

 اهلل َتَعاَلى.

تِي َقْبَلُه اْختَِياُر الُمَصن ِف َأنَّ  َقاَل ابن الُمنِيِر: ُمنَاَسَبةُ  ْمِن لَِْلَثاِر الَّ َحِديِث السَّ

ا َكاَن ِريُش الَمْيَتِة اَل َيَتَغيَُّر بَِتَغيُِّرَها  َفاِت َفَلمَّ الُمْعَتَبَر فِي التَّنِْجيِس َتَغيُُّر الص 

ْمُن اْلَبِعيُد َعنْ  َمْوِقِع الَمْيَتِة إَِذا َلْم َيَتَغيَّْر  بِالَمْوِت َوَكَذا َعْظُمَها، َفَكَذلَِك السَّ

ُس. ا  هَواْقَتَضى َذلَِك َأنَّ الَماَء إَِذا اَلَقْتُه النََّجاَسُة َوَلْم َيَتَغيَّْر َأنَُّه اَل َيَتنَجَّ
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 اشتباه الحالل بالحرام من الحيوان

 اْشـــَتَبَه اْلَحـــاَلُل بِـــاْلَحَرامِ -737

 

ــد  كَ   ــِر اْلَع ــِر َحْص ــْن َغْي ــامِ مِ   اْلَحَم

 
 َيُجوُز َأْكُل اَل بَِرْأٍي َبْل َيِحْل -732

 

ْأِي فِي الَمْحُصوِر َهَذا َمـا ُنِقـْل     بِالرَّ

 
 الشرح:

إذا اشتبه الحالل بالحرام يف عدد غير محصور من الحمام وغيره قال 

 يجوز أكله لكن إذا كان محصوًرا فهنا ال يأكل واهلل أعلم.

(: فإن الشبهات ما يشتبه فيه الحق 367/ 3) اللهفانإغاثة  قال ابن القيم يف

بالباطل والحالل بالحرام على وجه ال يكون فيه دليل على أحد الجانبين أو 

تتعارض األمارتان عنده فال ترتجح يف َنه إحداهما فيشتبه عليه هذا هبذا 

 فأرشده النبي إلى ترك المشتبه والعدول إلى الواضح الجلي. انتهى
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 محارماختالط ال

ــُأْخَرى-757 ــُه بِ ــُت َل ــْت ُأْخ  اْخَتَلَط

 

ى    َلــــْيَس َلــــُه اْلَعْقــــُد َوإِْن َتَحــــرَّ

 
 َواْسَتْشَكُلوا َهَذا بُِحْكِم اْلَقاَفـهْ -753

 

ُبـــوا َأْوَصـــاَفهْ     فِـــي ُمْلَحـــٍق َقـــْد َرتَّ

 
ــي-759 ــاِح َوالتََّبن  ْنَك ْرِث َواإْلِ ــاإْلِ  بِ

 

ـــِن َفْلـــُيَقْس بِـــ  ََ ْأُي    الظَّن  َوالـــرَّ

 
ـــَدى-757 ـــُه بُِبْع ـــَتَبَهْت َزْوَجُت  اْش

 

ا    َفـــــَأْوَقَع اْلَعْقـــــَد َأَزاَل ِضـــــدَّ

 
ــهْ -753 ــَة الثَّاَلَث ــْن َرابَِع ــْم َتُك  إِْن َل

 

ــــهْ   ــــاْمنَِع اْلِحَراَث ــــا َف ــــإِْن َتُكنَْه   َف

 الشرح: 

 (:973/ 3) الفتاوى الكربى قال ابن تيمية يف

حرام: كاشبتاه أخته بأجنبية أو الميتة فإن قيل: لو اشتبه الحالل بال

 بالمذكي اجتنبهما جميًعا.

ولو اشتبه الماء الطاهر بالنجس: فقيل: يتحرى للطهارة إذا لم يكن 

 النجس نجس األصل بأن يكون بوال كما قاله الشافعي: 

وقيل: ال يتحرى بل يجتنبهما كما لو كان أحدهما بوال وهو المشهور من 

 ن أصحاب مالك مذهب أحمد وطائفة م
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وقيل: يتحرى إذا كانت اآلنية أكرب وهذا مذهب أبي حنيفة وطائفة من 

أصحاب أحمد ويف تقدير الكبير نزاع معروف عندهم فهنا أيًضا اشتبهت 

 األعيان النجسة بالطاهرة فاشتبه الحالل بالحرام 

قيل: هذا صحيح ولكن مسألتنا ليست من هذا الباب فإنه إذا اشتبه 

لحرام اجتنبهما ألنه إذا استعملهما لزم استعمال الحرام قطعا وذلك الحالل با

ال يجوز فهو بمنزلة اختالط الحالل بالحرام على وجه ال يمكن تمييزه: 

كالنجاسة إذا َهرت يف الماء وإن استعمل أحدهما من غير دليل شرعي كان 

من ترجيًحا بال مرجح وهما مستويان يف الحكم فليس استعمال هذا بأولى 

 هذا فيجتنبان جميًعا. 

وأما اشتباه الماء الطاهر بالنجس فإنما نشأ فيه النزاع ألن الطهارة 

 بالطهور واجبة وبالنجس حرام فقد اشتبه واجب بحرام.

والذين منعوا التحري قالوا: إستعمال النجس حرام وأما استعمال 

 الطهور فإنما يجب مع العلم والقدرة وذلك منتف هنا.

زعوا: هل يحتاج إلى أن يعدم الطهور بخلط أو إراقة؟ على ولهذا تنا

 قولين مشهورين: 
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أصحهما أنه ال يجب ألن الجهل كالعجز والشافعي إنما جوز التحري إذا 

كان األصل فيهما الطهارة ألنه حينئذ يكون قد استعمل ما أصله طاهر وقد 

 شك يف تنجسه فيبقى األمر فيه على استصحاب الحال.

زعوه قالوا: ما صار نجسا بالتغير فهو بمنزلة نجس األصل وقد والذين نا

زال االستصحاب بيقين النجاسة كما لو حرمت إحدى امرأتيه برضاع أو 

طال  أو غيرهما فإنه بمنزلة من تكون محرمة األصل عنده ومسألة اشتباه 

 الحالل بالحرام ذات فروع متعددة.

ى أو ال يتحرى فإنه إذا وقع وأما إذا اشتبه الطاهر بالنجس وقلنا يتحر

على بدن اإلنسان أو ثوبه أو طعامه شيء من أحدهما: ال ينجسه ألن األصل 

الطهارة وما ورد عليه مشكوك يف نجاسته ونحن منعنا من استعمال أحدهما 

 ألنه ال ترجيح بال مرجح.

فأما تنجس ما أصابه ذلك فال يثبت بالشك نعم لو أصابا ثوبين حكما 

هما ولو أصابا بدنين فهل يحكم بنجاسة أحدهما هذا مبني على بنجساة أحد

ما إذا تيقن الرجالن أن أحدهما أحدث أو أن أحدهما طلق امرأته وفيه 

 قوالن:
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أحدهما: أنه يجب على واحد منهما طهارة وال طال  كما هو مذهب 

الشافعي وغيره وأحد القولين يف مذهب أحمد ألن الشك يف رجلين ال يف 

 ل واحد منهما له أن يستصحب حكم األصل يف نفسه.واحد فك

والثاين: أن ذلك بمنزلة الشخص الواحد وهو القول اآلخر يف مذهب 

أحمد وهو أقوى ألن حكم اإليجاب أو التحريم يثبث قطعا يف حق أحدهما 

 فال وجه لرفعه عنهما جميًعا.

ألنه  وسر ما ذكرناه إذا اشتبه الطاهر بالنجس فاجتناهبما جميعا واجب

يتضمن لفعل المحرم واجتناب أحدهما ألن تحليله دون اآلخر تحكم ولهذا 

لما رخص من رخص يف بعض الصور عضده بالتحري أو به واستصحابه 

 الحالل.

 فأما ما كان حالاًل بيقين ولم يخالطه ما حكم بأنه نجس فكيف ينجس؟ 

نها وصلى ولهذا لو تيقن أن يف المسجد أو غيره بقعة نجسة ولم يعلم عي

يف مكان منه ولم يعلم أنه المتنجس صحت صالته ألنه كان طاهرا بيقين ولم 

 يعلم أنه نجس.

وكذلك لو أصابه شيء من طين الشوارع لم يحكم بنجاسته وإن علم أن 

 بعض طين الشوارع نجس.
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وال يفر  يف هذا بين العدد المنحصر وغير المنحصر وبين القلتين 

يف اشتباه األخت باألجنبية ألنه هناك اشتبه الحالل  والكثير كما قيل مثل ذلك

 بالحرام وهنا شك يف طريان التحريم على الحالل.

وإذا شك يف النجاسة هل أصابت الثوب أو البدن؟ فمن العلماء من يأمر 

بنضحه ويجعل حكم المشكوك فيه النضح كما يقوله مالك ومنهم من ال 

كان حسنا كما روي يف نضح  يوجب ذلك فإذا احتاط ونضح المشكوك فيه

أنس للحصير الذي اسود من طول ما لبث ونضح عمر ثوبه ونحو ذلك واهلل 

 أعلم. انتهى

 (:2/957) البيان وقال العمراين يف

قال ابن الحداد ولو قال رجل أنا أحيط علًما أن لي يف هذه البلدة امرأة 

 نكاحها بنسب أو رضاع أو صهر وال أعلم عينها جا
ّ
ز له أن يتزوج يحرم علي

من تلك البلدة؛ ألن يف المنع من ذلك مشقة كما لو كان يف يد رجل صيد 

فانفلت واختلط بصيد ناحية، ولم يتميز فإنه ال يحرم على الناس أن يصطادوا 

من تلك الناحية وإن اختلطت هذه المرأة بعدد محصور من الناس قل ذلك 

ال مشقة يف اجتناب التزويج  العدد أو كثر حرم عليه أن يتزوج بواحدة؛ ألنه

 همن العدد المحصور. ا
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 حكم القافة:

ً  على ذلك حديث عائشة يف البخاري ) ( 6333القافة معمول هبا، دلَّ

 َرُسوُل اهلل صلى اهلل عليه وسلم َذاَت َيْوٍم 3352ومسلم )
َّ
( قالت: َدَخَل َعَلي

 َفَرَأى  َيا َعاِئَشُة، َأَلْم َتَرْي »َوُهَو َمْسُروُر، َفَقاَل: 
َّ
 َدَخَل َعَلي

َّ
ًزا الُمْدلِِجي َأنَّ ُمَجز 

َيا ُرُءوَسُهَما َوَبَدْت َأْقَداُمُهَما،  ُأَساَمةَ  ْبَن َزْيٍد َوَزْيًدا َوَعَلْيِهَما َقطِيَفُة، َقْد َغطَّ

 .«َفَقاَل: إِنَّ َهِذِه األَْقَداَم َبْعُضَها مِْن َبْعضٍ 

 : شرح مسلم قال النووي يف

ا  َدٍة َمْكُسوَرٍة ُثمَّ َوَأمَّ ُز َفبِِميٍم َمْضُموَمٍة ُثمَّ ِجيٍم َمْفُتوَحٍة ُثمَّ َزاٍي ُمَشدَّ ُمَجز 

ِحيُح الَمْشُهوُر، َوَحَكى اْلَقاِضي َعِن الدارقطنى  َزاٍي ُأْخَرى َهَذا ُهَو الصَّ

بن عبدالرب  بن جريج أنه بفتح الزاي األولى، وعن وعبدالغنى أهنما حكيا عن

بن ُجَرْيٍج َقاَل َأنَُّه ُمْحِرٍز بِإِْسَكاِن اْلَحاِء الُمْهَمَلِة َوَبْعَدَها  لي الغساين أنوأبي ع

اِل َوَكْسِر  ْن َبنِي ُمْدلٍِج بَِضم  اْلِميِم َوإِْسَكاِن الدَّ
ُل، َوُهَو مِ َواُب اأْلَوَّ َراُء، َوالصَّ

ِم، َقاَل اْلُعَلَماُء: َوَكاَنِت اْلِقَياَفُة فِ  يِهْم َوفِي َبنِي َأَسٍد َتْعَتِرُف َلُهُم اْلَعَرُب الالَّ

بَِذلَِك َوَمْعنَى َنَظَر آنًِفا َأْي َقِريًبا، َوُهَو بَِمد  اْلَهْمَزِة َعَلى الَمْشُهوِر َوبَِقْصِرَها، 

يَُّة 
: َوَكاَنِت اْلَجاِهلِ ْبِع، َقاَل اْلَقاِضي: َقاَل الَماِزِريُّ ي السَّ

َتْقَدُح فِي َوُقِرَئ بِِهَما فِ

َواِد َوَكاَن َزْيُد َأْبَيَض، َكَذا َقاَلُه َأُبوَداُوَد َعْن  َنَسِب ُأَساَمَة لَِكْونِِه َأْسَوَد َشِديَد السَّ

ا َقَضى َهَذا اْلَقاِئُف بِإِْلَحاِ  َنَسبِِه َمَع اْختِاَلِف اللَّْوِن  َأْحَمدَ  ْبِن َصالٍِح، َفَلمَّ
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ْعِن َوَكاَنِت اْلَجاِهِليَُّة تَ   لَِكْونِِه َزاِجًرا َلُهْم َعِن الطَّ
ُّ
ْعَتِمُد َقْوَل اْلَقاِئِف َفِرَح النَّبِي

ْبِن َصالٍِح: َكاَن َزْيُد َأْزَهَر اللَّْوِن َوُأمُّ  فِي النََّسِب. َقاَل اْلَقاِضي: َقاَل َغْيُر َأْحَمدَ 

َ ُأمُّ َأْيَمَن َواْسُمَها َبَرَكُة َوَكاَنْت َح 
 َبَرَكُة ُأَساَمَة ِهي

َ
َبِشيًَّة َسْوَداَء. َقاَل اْلَقاِضي: ِهي

بِْن  بن عمرو بن سلمة بن مالك ْبِن ُحَصْينِ  ْبِن َعْمِرو ْبِن َثْعَلَبةَ  بِنُْت ُمْحَصنِ 

 النُّْعَماِن، َواهلُل َأْعَلُم.

َوَأْصَحاُبُه  َواْخَتَلَف اْلُعَلَماُء فِي اْلَعَمِل بَِقْوِل اْلَقاِئِف َفنََفاُه َأُبوَحنِيَفةَ 

 َوَجَماِهيُر اْلُعَلَماِء َوالَمْشُهوُر َعْن َمالٍِك 
ُّ
افِِعي َوالثَّْوِريُّ َوإِْسَحاُ  َوَأْثَبَتُه الشَّ

 
 
افِِعي َماِء َوَنْفُيُه فِي اْلَحَراِئِر َوفِي ِرَواَيٍة َعنُْه إِْثَباُتُه فِيِهَما َوَدلِيُل الشَّ إِْثَباُتُه فِي اإْلِ

تِِه َمْن ُيَمي ُز َأْنَساَبَها ِعنَْد َحِديُث ُمجَ  َّ َفِرَح لَِكْونِِه َوَجَد فِي ُأمَّ
َنَّ النَّبِي

ِ
ٍز أل ز 

َفَق اْلَقاِئُلوَن  اْشتَِباِهَها َوَلْو َكاَنِت القيافة باطلة لم يحصل بذلك سرور َواتَّ

فِي َأنَُّه َهْل ُيْكَتَفى بَِواِحٍد  بِاْلَقاِئِف َعَلى َأنَُّه ُيْشَتَرُط فِيِه اْلَعَداَلُة َواْخَتَلُفوا

ْكتَِفاُء بَِواِحٍد َوبِِه َقاَل 
ِ
 َوَقاَل  َواأْلََصحُّ ِعنَْد َأْصَحابَِنا اال

ُّ
بن اْلَقاِسِم الَمالِِكي

ْكتَِفاِء بَِواِحٍد 
ِ
َمالُِك ُيْشَتَرُط اْثنَاِن َوبِِه َقاَل َبْعُض َأْصَحابِنَا َوَهَذا اْلَحِديُث َيُدلُّ لاِل

َصاِصِه بَِبنِي ُمْدلٍِج َواأْلََصحُّ َأنَُّه اَل َيْخَتصُّ َواتََّفُقوا 
َواْخَتَلَف َأْصَحاُبَنا فِي اْختِ

َفَق اْلَقاِئُلوَن بِاْلَقاِئِف َعَلى َأنَُّه  ًبا َواتَّ َعَلى َأنَُّه ُيْشَتَرُط َأْن َيُكوَن َخبِيًرا بَِهَذا ُمَجر 

رتمين كالمشرتى والبائع يطآن اْلَجاِرَيَة انما يكون فيما أشكل من وطئين مح

ِل َفَتْأتِي بَِوَلٍد لِِستَِّة َأْشُهٍر َفَصاِعًدا مِْن  َن اأْلَوَّ
ْستِْبَراِء مِ

ِ
الَمبِيَعَة فِي ُطْهٍر َقْبَل اال

ِل َوإَِذا َرَجْعنَا إَِلى اْلَقائِ  ِف َفَأْلَحَقُه َوْطِء الثَّانِي َولُِدوِن َأْرَبِع ِسنِيَن مِْن َوْطِء اأْلَوَّ
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بَِأَحِدِهَما ُلِحَق بِِه َفإِْن َأْشَكَل َعَلْيِه َأْو َنَفاُه َعنُْهَما ُتِرَك اْلَوَلُد َحتَّى َيْبُلَغ َفَينَْتِسَب 

ْبِن اْلَخطَّاِب َوَمالٍِك  إَِلى َمْن َيِميُل إَِلْيِه مِنُْهَما َوإِْن َأْلَحَقُه بِِهَما َفَمْذَهُب ُعَمرَ 

افِعِ    َأنَُّه َيْتُرُكُه َيْبُلُغ َفَينَْتِسُب إَِلى َمْن َيِميُل إَِلْيِه مِنُْهَما َوَقاَل َأُبوَثْوٍر َوالشَّ
ي

دُ  يَّاِن يلحق  َوَسْحنُوُن َيُكوُن اْبنًا َلُهَما َوَقاَل الَماِجُشوُن َوُمَحمَّ
ْبُن َمْسَلَمَة الَمالِكِ

ُل َفَيْلَحَق بِِه َواْخَتَلَف النَّاُفوَن بن َمْسَلَمَة إِالَّ َأْن  بأكثرهما له شبها قال ُيْعَلَم اأْلَوَّ

ُجَلْيِن الُمَتَناِزَعْيِن فِيِه،  ي اْلَوَلِد الُمَتنَاِزِع فِيِه َفَقاَل َأُبوَحنِيَفَة َيْلَحُق بِالرَّ
لِْلَقاِئِف فِ

ُجَلْيِن َوَلْو َتَناَزَع فِيِه اْمَرَأَتاِن َلِحَق بِِهَما، وَقاَل َأُبوُيوُسَف َوُمحَ  ُد: َيْلَحُق بِالرَّ مَّ

 هَواَل َيْلَحُق إِالَّ بِاْمَرَأٍة َواِحَدٍة، َوَقاَل إِْسَحاُ : ُيْقَرُع َبْينَُهَما. ا

 وبوب البخاري على الحديث يف كتاب الفرائض فقال: باب القائف.

 قال الحافظ:

عها هو الذي يعرف الشبه ويميز األثر سمي بذلك ألنه يقفو األشياء أي يتب

فكأنه مقلوب من القايف قال األصمعي هو الذي يقفو األثر ويقتافه قفوا وقيافة 

 ه. ا النهاية و الغريبين والجمع القافة كذا وقع يف

 وقال:

وجه إدخال هذا الحديث يف كتاب الفرائض الرد على من زعم أن القائف 

بين الملحق ال يعترب قوله فإن من اعترب قوله فعمل به لزم منه حصول التوارث 

 هوالملحق به. ا
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فعلى هذا إن قال القافة إنَّ هذه أخته وميزها دون غيرها حرم عليه الزواج 

 هبا وحل له غيرها.

 (:9/533) النيل قال الشوكاين يف

ِة  ي َهَذا اْلَحِديِث َدلِيُل َعَلى ُثُبوِت اْلَعَمِل بِاْلَقاَفِة َوِصحَّ
: فِ
 
ابِي َقاَل اْلَخطَّ

َنَّ َرُسوَل اهللاْلُحْكِم بِقَ 
ِ
ُروَر إالَّ بَِما  ِ ْولِِهْم فِي إْلَحاِ  اْلَوَلِد، َوَذلَِك أل اَل ُيْظِهُر السُّ

ْبِن َحاِرَثَة َواْبنِِه ُأَساَمَة، َوَكاَن َزْيُد  ُهَو َحِق ِعنَْدُه َوَكاَن النَّاُس َقِد اْرَتاُبوا فِي َزْيدِ 

َواَيِة الَمْذُكوَرِة، َفَتَماَرى النَّاُس فِي َذلَِك َأْبَيَض َوُأَساَمُة َأْسَوَد َكَما َوقَ  َع فِي الر 

ى ،   ِ َوَتَكلَُّموا بَِقْوٍل َكاَن َيُسوُء َرُسوَل اهلل   َفِرَح بِِه َوَسرَّ
ا َسِمَع َقْوَل الُمْدلِِجي َفَلمَّ

اِب َواْبُن  َعنُْه، َوَقْد َأْثَبَت اْلُحْكَم بِاْلَقاَفِة ُعَمرُ  َعبَّاٍس َوَعَطاُء ْبُن اْلَخطَّ

ُّ َوَأْحَمُد َوَذَهَبِت اْلِعْتَرُة َواْلَحنَِفيَُّة إَلى َأنَُّه اَل ُيْعَمُل 
افِِعي  َوَمالُِك َوالشَّ

ُّ
َواأْلَْوَزاِعي

َعاُه اْثنَاِن َلُهَما. َواْحَتجَّ َلُهْم َصاِحُب  ِذي ادَّ بَِقْوِل اْلَقاِئِف، َبْل ُيْحَكُم بِاْلَوَلِد الَّ

ْستِْداَلِل بِِه َأنَّ َتْعِريَف  «اْلَوَلُد لِْلِفَراشِ »ِر بَِحِديِث اْلَبحْ 
ِ
َم. َوَوْجُه اال َوَقْد َتَقدَّ

ْختَِصاِص ُيِفيَداِن اْلَحْصَر. َوُيَجاُب 
ِ
اِخَلَة َعَلى الُمْسَنِد لاِل َم الدَّ الُمْسنَِد إَلْيِه َوالالَّ

ُص لُِعُمومِِه، َفَيْثُبُت بِِه بَِأنَّ َحِديَث اْلَباِب َبْعَد َتْسلِيِم اْلَحْص  َعى ُمَخص  ِر الُمدَّ

َماِم  النََّسُب فِي مِْثِل اأْلََمِة الُمْشَتَرَكِة إَذا َوطَِئَها الَمالُِكوَن َلَها. َوُرِوَي َعِن اإْلِ

ُد َيْحَيى َأنَّ َحِديَث اْلَقاَفِة َمنُْسوُخ. َوُيَجاُب بَِأنَّ اأْلَْصَل َعَدُم النَّْسِخ، َوُمجَ  رَّ

ا َما ِقيَل مِْن َأنَّ  ِعي اَل َيُضرُّ َخْصَمُه. َوَأمَّ َدْعَواُه بِاَل ُبْرَهاٍن َكَما اَل َينَْفُع الُمدَّ
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ْخَص مِْن  َنَُّه إنََّما َيْعِرُف اْلَقاِئُف بَِزْعِمِه َأنَّ َهَذا الشَّ

ِ
َة فِيِه أل ٍز اَل ُحجَّ َحِديَث ُمَجز 

ْرِع، َفُيَجاُب بَِأنَّ فِي اْستِْبَشاِرِه َماِء َذاَك، اَل َأنَُّه َطِري  َفاَل ُيْعَرُف إالَّ بِالشَّ
ِ
ُق َشْرِعي

ْرِع  مَِن التَّْقِريِر َما اَل ُيَخالُِف فِيِه ُمَخالُِف، َوَلْو َكاَن مِْثُل َذلَِك اَل َيُجوُز فِي الشَّ

َقْد َثَبَت فَِراُش َأبِيِه َشْرًعا، َوإِنََّما  َلَقاَل َلُه: إنَّ َذلَِك اَل َيُجوُز. اَل ُيَقاُل: إنَّ ُأَساَمةَ 

 الَمْذُكوُر َدْفًعا 
 
ْوِن، َوَكاَن َقْوُل الُمْدلِِجي ا َوَقَعِت اْلَقاَلُة بَِسَبِب اْختاَِلِف اللَّ َلمَّ

َصاَبَة َوِصْدَ  الَمْعِرَفِة، اْسَتْبَشَر بَِذلَِك، َفاَل َيِصحُّ  يِه اإْلِ
ْعتَِقاِدِهْم فِ

ِ
التََّعلُُّق  َلَها ال

َنَّا َنُقوُل: َلْو َكاَنِت اْلَقاَفُة اَل َيُجوُز 
ِ
بِِمْثِل َهَذا التَّْقِريِر َعَلى إْثَباِت َأْصِل النََّسِب أل

وِء َلَما  ِذيَن َقاُلوا َمَقاَلَة السُّ ْثَل َهِذِه الَمنَْفَعِة َمَع مِْثِل ُأوَلِئَك الَّ
اْلَعَمُل بَِها إالَّ مِ

َرُه َعلَ  ِة: َهَذا اْبُن َهَذا، َقرَّ ى َقْولِِه: )َهِذِه اأْلَْقَداُم َبْعُضَها مِْن َبْعٍض( َوُهَو فِي ُقوَّ

اِهَرُه َأنَُّه َتْقِريُر لإِْلِْلَحاِ  بِاْلَقاَفِة ُمْطَلًقا اَل إْلَزاُم لِْلَخْصِم بَِما َيْعَتِقُدُه، َواَل  ََ َفإِنَّ 

 َلْم ُينَْقْل عَ 
ُّ
نُْه إْنَكاُر َكْونَِها َطِريًقا َيْثُبُت بَِها النََّسُب َحتَّى َيُكوَن ِسيََّما َوالنَّبِي

ا ُعِرَف  ٍر. إَلى َكنِيَسٍة َوَنْحُوُه مِمَّ
 َكافِ

 
َتْقِريُرُه لَِذلَِك مِْن َباِب التَّْقِريِر َعَلى ُمِضي

يَ  ِة الُمَقو  ُكوِت َعنُْه. َومَِن اأْلَِدلَّ ِة لِْلَعَمِل بِاْلَقاَفِة َحِديُث مِنُْه إْنَكاُرُه َقْبَل السُّ

ُم َحْيُث َأْخَبَر بَِأنََّها إْن َجاَءْت بِِه َعَلى َكَذا َفُهَو لُِفاَلٍن، َوإِْن  الُماَلَعنَِة الُمَتَقد 

َجاَءْت بِِه َعَلى َكَذا َفُهَو لُِفاَلٍن، َفإِنَّ َذلَِك َيُدلُّ َعَلى اْعتَِباِر الُمَشاَبَهِة. اَل ُيَقاُل: 

َجاِل، لَ  ََحِد الر 
ِ
ْو َكاَن َذلَِك ُمْعَتَبًرا َلَما اَلَعَن َبْعَد َأْن َجاَءْت بِاْلَوَلِد ُمَشابًِها أل

َلْواَل اأْلَْيَماُن َلَكاَن لِي َوَلَها »َوَتَبيََّن َلُه َذلَِك َحتَّى َقاَل صلى اهلل عليه وسلم: 

َنَّا َنُقوُل: إنَّ النََّسَب َكاَن َثا «َشْأنُ 
ِ
بًِتا بِاْلِفَراِش َوُهَو َأْقَوى َما َيْثُبُت بِِه، َفاَل أل
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ْحتَِماِل َفَقْط َواَل ِسيََّما َبْعَد ُوُجوِد اأْلَْيَماِن 
ِ
َنََّها إنََّما ُتْعَتَبُر َمَع اال

ِ
ُتَعاِرُضُه اْلَقاَفُة أل

تِي َشَرَعَها اهلُل َتَعاَلى َبْيَن الُمَتاَلِعَنْيِن َوَلْم ُيْشَرْع فِ  َعاِن َغْيُرَها، َولَِهَذا الَّ ي الل 

َجَعَلَها َمانَِعًة مَِن اْلَعَمِل بِاْلَقاَفِة، َوفِي َذلَِك إْشَعاُر بَِأنَُّه ُيْعَمُل بَِقْوِل اْلَقاِئِف َمَع 

 َعَدمَِها.

ْن َجَوابِِه َعَلى ُأم  ُسَلْيمٍ 
َم مِ َحْيُث  َومَِن الُمَؤي َداِت لِْلَعَمِل بِاْلَقاَفِة َما َتَقدَّ

َبهُ »َقاَلْت: َأْو َتْحَتلُِم الَمْرَأُة؟ َفَقاَل:  ُجِل إَذا »َوَقاَل:  «فِيَم َيُكوُن الشَّ إنَّ َماَء الرَّ

َبُه َلهُ  َبِه  «َسَبَق َماَء الَمْرَأِة َكاَن الشَّ َم. اَل ُيَقاُل: إنَّ َبَياَن َسَبِب الشَّ اْلَحِديَث الُمَتَقد 

َنَّا َنُقوُل: إنَّ إْخَباَرُه بَِذلَِك َيْسَتْلِزُم َأنَُّه َمَناُط اَل َيُدلُّ َعَلى اْعتِبَ 
ِ
ْلَحاِ ؛ أل اِرِه فِي اإْلِ

ا َعَدُم َتْمكِينِِه لَِمْن ُذِكَر َلُه َأنَّ  ْخَباِر َفاِئَدُة ُيْعَتدُّ بَِها. َوَأمَّ
، َوإِالَّ َلَما َكاَن لإِْلِ

ِ
 َشْرِعي

َعاِن  ِذي اَل َوَلَدُه َأْسَوُد مَِن الل  َم َفلُِمَخاَلَفتِِه لَِما َيْقِضيِه اْلِفَراُش الَّ َكَما َتَقدَّ

َر َهَذا َفاْعَلْم َأنَُّه اَل ُمَعاَرَضَة َبْيَن َحِديِث اْلَعَمِل  َبِه. إَذا َتَقرَّ ُيَعاِرُضُه اْلَعَمُل بِالشَّ

 َ
ِ
َم؛ أل ِذي َتَقدَّ نَّ ُكلَّ َواِحٍد مِنُْهَما َدلَّ َعَلى َأنَّ بِاْلَقاَفِة َوَحِديِث اْلَعَمِل بِاْلُقْرَعِة الَّ

ْلَحاُ ، َفإِْن َحَصاَل َمًعا  ِ َفَأيُُّهَما َحَصَل َوَقَع بِِه اإْلِ
َما اْشَتَمَل َعَلْيِه َطِريُق َشْرِعي

ِل مِ  َباَر بِاأْلَوَّ
ْعتِ
ِ
ْختاَِلِف الظَّاِهُر َأنَّ اال

ِ
َفاِ  اَل إْشَكاَل، َوَمَع اال ت 

ِ
َنَُّه َفَمَع اال

ِ
نُْهَما أل

 َيْثُبُت بِِه اْلُحْكُم َواَل َينُْقُضُه َطِريُق آَخُر َيْحُصُل َبْعَدُه. ا
ِ
 هَطِريُق َشْرِعي

 (:7/735) المغني قال ابن قدامة يف
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َبِه، َواَل َيْخَتصُّ َذلَِك بَِقبِيَلٍة ُمَعيَّنٍَة، َبْل  ْنَساَن بِالشَّ َمْن  َواْلَقاَفُة َقْوُم َيْعِرُفوَن اإْلِ

َصاَبُة، َفُهَو َقاِئُف. َوِقيَل: َأْكَثُر َما  َرْت مِنُْه اإْلِ ُعِرَف مِنُْه الَمْعِرَفُة بَِذلَِك، َوَتَكرَّ

ٍز الُمْدلِِجي الَِّذي َرَأى ُأَساَمَة َوَأَباُه َزْيًدا َقْد  ي َبنِي ُمْدلٍِج َرْهِط ُمَجز 
َيُكوُن فِ

َيا ُرُءوَسُهَما، َوَبَدْت َأقْ  َداُمُهَما، َفَقاَل: إنَّ َهِذِه اأْلَْقَداَم َبْعُضَها مِْن َبْعٍض. َغطَّ

 َقاِئًفا، َوَكَذلَِك ِقيَل فِي ُشَرْيٍح. َواَل ُيْقَبُل َقْوُل  َوَكاَن إَياُس 
ّ
ْبُن ُمَعاِوَيَة الُمَزنِي

َصاَبِة، ُحرًّ 
ًبا فِي اإْلِ َنَّ َقْوَلُه ُحْكُم، اْلَقاِئِف إالَّ َأْن َيُكوَن َذَكًرا، َعْداًل، ُمَجرَّ

ِ
ا؛ أل

ُروُط. َقاَل اْلَقاِضي: َوُتْعَتَبُر َمْعِرَفُة اْلَقاِئِف بِالتَّْجِرَبِة،  َواْلَحَكُم ُتْعَتَبُر َلُه َهِذِه الشُّ

ِعيه، َوُيَرى إيَّاُهْم، َفإِْن  َجاِل َغْيِر َمْن َيدَّ َن الر 
 َمَع َعَشَرٍة مِ

ُّ
بِي َوُهَو َأْن ُيْتَرَك الصَّ

َنَّا َنَتَبيَُّن َخَطَأُه، َوإِْن َلْم ُيْلِحْقُه بَِواِحٍد مِنُْهْم، 
ِ
َأْلَحَقُه بَِواِحٍد مِنُْهْم َسَقَط َقْوُلُه؛ أل

ِعيه، َفإِْن َأْلَحَقُه بِِه َلِحَق، َوَلِو اْعُتبَِر بَِأْن َيَرى  َأَرْيَناُه إيَّاُه َمَع ِعْشِريَن فِيِهْم ُمدَّ

لنََّسِب َمَع َقْوٍم فِيِهْم َأُبوُه َأْو َأُخوُه، َفإَِذا َأْلَحَقُه بَِقِريبِِه، ُعلَِمْت َصبِيًّا َمْعُروَف ا

إَصاَبُتُه، َوإِْن َأْلَحَقُه بَِغْيِرِه َسَقَط َقْوُلُه، َجاَز. َوَهِذِه التَّْجِرَبُة ِعنَْد َعْرِضِه َعَلى 

ْحتَِياِط فِي َمْعِرَفِة إَصاَبتِِه، وَ 
ِ
ْبُه فِي اْلَحاِل، َبْعَد َأْن َيُكوَن اْلَقاِئِف لاِل إِْن َلْم ُتَجر 

اٍت َكبِيَرٍة، َجاَز. َوَقْد َرَوْيَنا َأْن َرُجاًل  ِة الَمْعِرَفِة فِي َمرَّ َصاَبِة َوِصحَّ
َمْشُهوًرا بِاإْلِ

ِه، َوَأَبى َأْن َيْسَتْلِحَقُه، َفَمرَّ بِهِ 
ْبُن ُمَعاِوَيَة  إَياُس  َشِريًفا َشكَّ فِي َوَلٍد َلُه مِْن َجاِرَيتِ

فِي الَمْكَتِب، َوُهَو اَل َيْعِرُفُه، َفَقاَل: اْدُع لِي َأَباك. َفَقاَل َلُه الُمَعل ُم: َوَمْن َأُبوَهَذا؟ 

َقاَل: ُفاَلُن. َقاَل: مِْن َأْيَن َعلِْمت َأنَُّه َأُبوُه؟ َقاَل: ُهَو َأْشَبُه بِِه مَِن اْلُغَراِب 

ُجُل بِاْلُغَراِب. َفقَ  ُم َمْسُروًرا إَلى َأبِيِه، َفَأْعَلَمُه ُبُقوِل إَياٍس، َفَخَرَج الرَّ اَم الُمَعل 
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، َوَهْل ِ َوَسَأَل إَياًسا، َفَقاَل: مِْن َأْيَن َعلِْمت َأنَّ َهَذا َوَلِدي؟ َفَقاَل: ُسْبَحاَن اهلل

ُجُل، َيْخَفى َوَلُدك َعَلى َأَحٍد، إنَُّه أَلَْشَبُه بِك مَِن اْلُغَرا ِب بِاْلُغَراِب. َفُسرَّ الرَّ

َواْسَتْلَحَق َوَلَدُه. َوَهْل ُيْقَبُل َقْوُل َواِحٍد، َأْو اَل ُيْقَبُل إالَّ َقْوُل اْثَنْيِن؟ َفَظاِهُر َكاَلِم 

ُه: إَذا َقاَل َأَحُد َأْحَمَد، َأنَُّه اَل ُيْقَبُل إالَّ َقْوُل اْثنَْيِن، َفإِنَّ اأْلَْثَرَم َرَوى َعنُْه، َأنَُّه ِقيَل لَ 

اْلَقاَفِة: ُهَو لَِهَذا. َوَقاَل اآْلَخُر: ُهَو لَِهَذا؟ َقاَل: اَل ُيْقَبُل َواِحُد َحتَّى َيْجَتِمَع 

َنَُّه 
ِ
اْثَناِن، َفَيُكوَناِن َشاِهَدْيِن. َفإَِذا َشِهَد اْثَناِن مَِن اْلَقاَفِة َأنَُّه لَِهَذا، َفُهَو لَِهَذا؛ أل

َنَُّه َقْوُل َيثْ 
ِ
َهاَدَة. َوَقاَل اْلَقاِضي: ُيْقَبُل َقْوُل اْلَواِحِد؛ أل ُبُت بِِه النََّسُب، َفَأْشَبَه الشَّ

ُحْكُم، َوُيْقَبُل فِي اْلُحْكِم َقْوُل َواِحٍد. َوُحِمَل َكاَلُم َأْحَمَد َعَلى َما إَذا َتَعاَرَض 

ُف َغْيَرُه، َتَعاَرَضا َوَسَقَطا. َوإِْن َقاَل اْثَناِن َقْوُل اْلَقاِئِفيَن، َفَقاَل: إَذا َخاَلَف اْلَقائِ 

َنَُّهَما َشاِهَداِن، َفَقْوُلُهَما َأْقَوى مِْن 
ِ
َقْواًل، َوَخاَلَفُهَما َواِحُد، َفَقْوُلُهَما َأْوَلى؛ أل

َوإِْن  َقْوِل َواِحٍد. َوإِْن َعاَرَض َقْوُل اْثنَْيِن َقْوَل اْثنَْيِن، َسَقَط َقْوُل اْلَجِميِع.

ْح، َوَسَقَط اْلَجِميُع، َكَما َلْو َكاَنْت  ْثَنْيِن َثاَلَثًة َفَأْكَثَر، َلْم ُيَرجَّ
ِ
َعاَرَض َقْوُل اال

ا إْن َأْلَحَقْتُه اْلَقاَفُة بَِواِحٍد، ُثمَّ   إْحَدى اْلَبي نََتْيِن اْثَنْيِن، َواأْلُْخَرى َثاَلَثًة َأْو َأْكَثَر. َفَأمَّ

َنَّ اْلَقاِئَف َجَرى  َجاَءْت َقاَفةُ 
ِ
ِل؛ أل ُأْخَرى َفَأْلَحَقْتُه بِآَخَر، َكاَن اَلِحًقا بِاأْلَوَّ

َمْجَرى ُحْكِم اْلَحاِكِم، َوَمَتى َحَكَم اْلَحاِكُم ُحْكًما َلْم َينَْتِقْض بُِمَخاَلَفِة َغْيِرِه َلُه. 

ْتُه بَِغْيِرِه؛ لَِذلَِك. َفإِْن َأَقاَم اآْلَخُر َوَكَذلَِك إْن َأْلَحَقْتُه بَِواِحٍد، ُثمَّ َعاَدْت َفَأْلَحقَ 

َنَُّه َبَدُل، َفَيْسُقُط بُِوُجوِد 
ِ
َبي نًَة َأنَُّه َوَلُدُه. ُحكَِم َلُه بِِه، َوَسَقَط َقْوُل اْلَقاِئِف؛ أل

ِم َمَع الَماِء.  اأْلَْصِل، َكالتََّيمُّ
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 َرِقيٍق[]َفْصٌل اْلَحاّق اْلَقاَفة اللَِّقيط ِبَكاِفِر َأْو 

َنَّ 
ِ
ِه؛ أل َفْصُل: َوإِْن َأْلَحَقْتُه اْلَقاَفُة بَِكافٍِر َأْو َرِقيٍق، َلْم ُيْحَكْم بُِكْفِرِه َواَل ِرق 

، َكَما  َبِه َوالظَّن  ِد الشَّ اِر، َفاَل َيُزوُل َذلَِك بُِمَجرَّ ْساَلَم َثَبَتا َلُه بَِظاِهِر الدَّ
َة َواإْلِ يَّ اْلُحر 

ْعَوى مَِن الُمنَْفِرِد. َوإِنََّما َقبِْلَنا َقْوَل اْلَقاِئِف فِي النََّسِب، َلْم َيُزْل ذَ  ِد الدَّ لَِك بُِمَجرَّ

ِد  لِْلَحاَجِة إَلى إْثَباتِِه، َولَِكْونِِه َغْيَر ُمَخالٍِف لِلظَّاِهِر، َولَِهَذا اْكَتَفْينَا فِيِه بُِمَجرَّ

ْعَوى مَِن الُمنَْفِرِد، َواَل َحاَج  ِه َوُكْفِرِه، َوإِْثَباُتُهَما ُيَخالُِف الدَّ َة إَلى إْثَباِت ِرق 

اِهَر.  الظَّ

ْعَوى، ُثمَّ َجاَء  ْنِفَراِدِه بِالدَّ
ِ
َعى َنَسَب اللَِّقيِط إْنَساُن، َفُأْلِحَق َنَسُبُه بِِه، ال َوَلِو ادَّ

َنَُّه ُحكِ 
ِ
ِل؛ أل َعاُه، َلْم َيُزْل َنَسُبُه َعِن اأْلَوَّ ِد آَخُر َفادَّ َم َلُه بِِه، َفاَل َيُزوُل بُِمَجرَّ

َنََّها َبي نَُة فِي 
ِ
ِل؛ أل ْعَوى. َفإِْن َأْلَحَقْتُه بِِه اْلَقاَفُة، َلِحَق بِِه، َواْنَقَطَع َعِن اأْلَوَّ الدَّ

َهاَدِة. ْعَوى، َكالشَّ ِد الدَّ  إْلَحاِ  النََّسِب، َوَيُزوُل بَِها اْلُحْكُم الثَّابُِت بُِمَجرَّ

َعى َنُسّب اللَِّقيط اْثنَاِن َفَأْلَحَقْتُه اْلَقاَفُة ِبِهَما[]ا  دَّ

َعاُه اْثنَاِن، َفَأْلَحَقْتُه اْلَقاَفُة بِِهَما، َلِحَق بِِهَما، َوَكاَن اْبنَُهَما،  َفْصُل: َوإَِذا ادَّ

ُيْرَوى َعْن ُعَمَر،  َيِرُثُهَما مِيَراَث اْبٍن، َوَيِرَثانِِه َجِميًعا مِيَراَث َأٍب َواِحٍد. َوَهَذا

 
ٍّ
ِد  َوَعلِي ْأِي: ُيْلَحُق بِِهَما بُِمَجرَّ . َوُهَو َقْوُل َأبِي َثْوٍر. َوَقاَل َأْصَحاُب الرَّ

: اَل ُيْلَحُق بَِأْكَثَر مِْن َوالٍِد، َفإَِذا َأْلَحَقْتُه بِِهَما َسَقَط 
ُّ
افِِعي ْعَوى. َوَقاَل الشَّ الدَّ

َلُهَما. َواْحَتجَّ بِِرَواَيٍة َعْن ُعَمَر َأنَّ اْلَقاَفَة َقاَلْت: َقِد اْشَتَرَكا  َقْوُلُهَما، َوَلْم ُيْحَكمْ 
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ُر َكْوُنُه مِْن َرُجَلْيِن، َفإَِذا  َنَُّه اَل ُيَتَصوَّ
ِ
ُهَما ِشْئت. َوأل فِيِه. َفَقاَل ُعَمُر: َواِل َأيَّ

َنَّ َأْلَحَقْتُه اْلَقاَفُة بِِهَما، َتَبيَّنَّا َكِذَبُهَما، فَ 
ِ
ْيِن، َوأل َسَقَط َقْوُلُهَما، َكَما َلْو َأْلَحَقْتُه بُِأمَّ

نُْهَما، َوَأَقاَم َبي َنًة، 
َعاُه ُكلُّ َواِحٍد مِ َفَقا َعَلى َذلَِك، َلْم َيْثُبْت، َوَلِو ادَّ ِعَيْيِن َلِو اتَّ الُمدَّ

َفا ِقِهَما، َوُأْلِحَق بِِهَما ِعنَْد َتَعاُرِض َسَقَطَتا، َوَلْو َجاَز َأْن ُيْلَحَق بِِهَما، َلَثَبَت بِات 

: ثنا ُسْفَياُن، َعْن َيْحَيى َعْن َسِعيٍد، َعْن  ُسَننِهِ  َبي نَتِِهَما. َوَلنَا َما َرَوى َسِعيُد فِي

ْبِن َيَساٍر، َعْن ُعَمَر، فِي اْمَرَأٍة َوطَِئَها َرُجاَلِن فِي ُطْهٍر، َفَقاَل اْلَقاِئُف:  ُسَلْيَمانَ 

 َيُقوُل: قَ 
ِ
 َقاَل: َوَعلِي

 
ْعبِي ِد اْشَتَرَكا فِيِه َجِميًعا. َفَجَعَلُه َبْيَنُهَما. َوبِإِْسنَاِدِه َعِن الشَّ

َبْيرُ  اَر، بِإِْسَناِدِه َعْن  ُهَو اْبنُُهَما، َوُهَما َأَبَواُه، َيِرُثُهَما َوَيِرَثانِِه. َوَرَواُه الزُّ ْبُن َبكَّ

مَ  اُم َأْحَمُد َحِديُث َقَتاَدَة َعْن َسِعيٍد َعْن ُعَمَر، َجَعَلُه َبْينَُهَما، ُعَمَر. َوَقاَل اإْلِ

، َجَعَلُه َبْينَُهَما. َوَرَوى اأْلَْثَرُم، بِإِْسنَاِدِه َعْن َسِعيدِ 
ٍّ
ْبِن  َوَقاُبوَس َعْن َأبِيِه َعْن َعلِي

َمَلْت َفَوَلَدْت ُغاَلًما ُيْشبُِهُهَما، الُمَسي ِب، فِي َرُجَلْيِن اْشَتَرَكا فِي ُطْهِر اْمَرَأٍة، َفحَ 

ْبِن اْلَخطَّاِب َفَدَعا اْلَقاَفَة َفنََظُروُه، َفَقاُلوا: َنَراُه ُيْشبُِهُهَما.  َفُرفَِع َذلَِك إَلى ُعَمَر 

َما. َوَما َفَأْلَحَقُه بِِهَما، َوَجَعَلُه َيِرُثُهَما َوَيِرَثانِِه. َقاَل َسِعيُد: َعَصَبُتُه اْلَباِقي مِنْهُ 

َتُه، َوإِْن َصحَّ َفُيْحَتَمُل َأنَُّه َتَرَك َقْوَل اْلَقاَفِة أَلَْمٍر  َذَكُروُه َعْن ُعَمَر اَل َنْعَلُم ِصحَّ

َهَر َلُه مِْن َقْولِِهَما َواْختِاَلفِِهَما َما ُيوِجُب  ََ َنَُّه 
ِ
ا أل ا لَِعَدِم ِثَقتِِهَما، َوإِمَّ آَخَر، إمَّ

نَْحِصُر الَمانُِع مِْن َقُبوِل َقْولِِهَما فِي َأنَُّهَما اْشَتَرَكا فِيِه. َقاَل َأْحَمُد: إَذا َتَرَكُه، َفاَل يَ 

َأْلَحَقْتُه اْلَقاَفُة بِِهَما، َوِرَثُهَما َوَوِرَثاُه، َفإِْن َماَت َأَحُدُهَما، َفُهَو لِْلَباِقي مِنُْهَما، 

ِل َقاِئُم، اَل ُيِزي َن اأْلَوَّ
ُء. َوَمْعنَى َقْولِِه: )ُهَو لِْلَباِقي مِنُْهَما( َوَنَسُبُه مِ

ْ
َوَاهلُل -ُلُه َشي



 أحكام البيض

 

869 

 
َة إَذا اْنَفَرَدْت َأَخَذْت َما َيْأُخُذُه  -َأْعَلمُ  َأنَُّه َيِرُثُه مِيَراَث َأٍب َكامٍِل، َكَما َأنَّ اْلَجدَّ

ْوَجُة َتْأُخُذ َوْحَدَها َما َيْأُخُذُه َجِميُع ال اُت، َوالزَّ ْوَجاِت.اْلَجدَّ  زَّ

َعى َنُسّب اللَِّقيط َأْكَثُر ِمَن اْثنَْيِن َفَأْلَحَقْتُه ِبِهْم اْلَقاَفُة[  ]ادَّ

َعاُه َأْكَثُر مَِن اْثنَْيِن، َفَأْلَحَقْتُه بِِهْم اْلَقاَفُة، َفنَصَّ َأْحَمُد، فِي  َفْصُل: َوإِِن ادَّ

ْقَتَضى َهَذا َأنَُّه ُيْلَحُق بَِمْن َأْلَحَقْتُه اْلَقاَفُة َوإِْن ِرَواَيِة ُمَهنَّا، َأنَُّه ُيْلَحُق بَِثاَلَثٍة. َومُ 

ْبُن َحامٍِد: اَل ُيْلَحُق بَِأْكَثَر مَِن اْثنَْيِن. َوُهَو َقْوُل َأبِي   ِ َكُثُروا. َوَقاَل َأُبوَعْبِداهلل

َنَّا ِصْرَنا إَلى َذلَِك لأِْلََثِر، َفُيْقَتَصُر َعَلْيِه. َوَقا
ِ
َل اْلَقاِضي: اَل ُيْلَحُق ُيوُسَف؛ أل

دِ  ْن َثاَلَثٍة، َوُهَو َقْوُل ُمَحمَّ
ْبِن اْلَحَسِن. َوُرِوَي َذلَِك َعْن َأبِي ُيوُسَف  بَِأْكَثَر مِ

َْجلِِه َلِحَق بِاْثَنْيِن، َمْوُجوُد فِيَما َزاَد َعَلْيِه، َفُيَقاُس 
ِ
ِذي أل َأْيًضا. َوَلنَا َأنَّ الَمْعَنى الَّ

إَِذا َجاَز َأْن ُيْلَحَق مَِن اْثَنْيِن، َجاَز َأْن ُيْلَحَق مِْن َأْكَثَر مِْن َذلَِك. َوَقْوُلُهْم: َعَلْيِه، وَ 

ْمنَاُه، َلكِنَُّه َثَبَت لَِمْعًنى  ْثنَْيِن َعَلى ِخاَلِف اأْلَْصِل َمْمنُوُع، َوإِْن َسلَّ
ِ
إنَّ إْلَحاَقُه بِاال

َيُة اْلُحْكِم بِِه، َكَما َأنَّ إَباَحَة َأْكِل الَمْيَتِة ِعنَْد َمْوُجوٍد فِي َغْيِرِه، َفَيِجُب َتْعدِ 

الَمْخَمَصِة ُأبِيَح َعَلى ِخاَلِف اأْلَْصِل، اَل َيْمنَُع مِْن َأْن ُيَقاَس َعَلى َذلَِك َماُل 

َماِت، لُِوُجوِد الَمْعَنى، وَ  ، َوَغْيُرُهَما مَِن الُمَحرَّ ُّ
ْيُد اْلَحَرمِي ُهَو إْبَقاُء َغْيِرِه، َوالصَّ

ا َقْوُل َمْن َقاَل: إنَُّه َيُجوُز إْلَحاُقُه بَِثاَلَثِة،  َن اْلَهاَلِك. َوَأمَّ
النَّْفِس، َوَتْخلِيُصَها مِ

ُم، َفإِنَُّه َلْم َيْقَتِصْر َعَلى  ى َواَل ُيَزاُد َعَلى َذلَِك، َفَتَحكُّ الَمْنُصوِص َعَلْيِه، َواَل َعدَّ
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ا َيْقَتِضي  ا ُوِجَد فِيِه الَمْعَنى، َواَل َنْعَلُم فِي الثَّاَلَثةِ اْلُحْكَم إَلى ُكل  مَ  َمْعنًى َخاصًّ

ِم. ا ْقتَِصاُر َعَلْيِه بِالتََّحكُّ
ِ
 هإْلَحاَ  النََّسِب بِِهْم، َفَلْم َيُجْز اال

 للعمراين. البيان وراجع
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 حكم قتل غير الحالل من الطيور

 ْكـُل َوُكلُّ َطْيـٍر َقـْد َعـَداُه اأْلَ -755

 

ــــُل   ــــِب َقْت ــــِر َذْن ــــاِئُز بَِغْي   َفَج

 
 لِـُمْحِرٍم َوَغْيِرِه َحْيُث ُوِجـدْ -756

 

ـــصَّ اْعَتِمـــدْ    َهَكـــَذا َن
ُّ
ـــافِِعي   الشَّ

 
ــْد -753 ــًة َق ــا َخْمَس ــَتْثِن مِنَْه َواْس

 َســـــــــــــــــــــــــــــــَبَقْت 

 

ٍة َقــــْد ُهــــِدَرْت     َكنَْمَلــــٍة اَل َذرَّ

 
 الشرح:

 يحل قتله يف الحل والحرم. يريد أن كل طير حرام ال يجوز أكله

 ففي نسخة قال: )وكل طير ال يحل أكله=فجائز..(.

 (:72-7/77) األم قال الشافعي يف

ذكر اهلل صيد البحر جملة ومفسرا، فالمفسر من كتاب اهلل يدل على معنى 

المجمل منه بالداللة المفسرة المبينة واهلل أعلم، قال اهلل تعالى: ﴿أحل لكم 

ه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد الرب ما دمتم صيد البحر وطعام

حرما﴾ فلما أثبت أهلل إحالل صيد البحر وحرم صيد الرب ما كانوا حرما، دل 

على أن الصيد الذى حرم عليهم ما كانوا حرما، ما كان أكله حالال لهم قبل 

 االحرام، النه واهلل أعلم ال يشبه أن يكون حرم باالحرام خاصة إال ما كان

مباحا قبله، فأما ما كان محرما على الحالل فالتحريم االول كف منه، وسنة 

رسول اهلل تدل على معنى ما قلت وإن كان بينا يف اآلية واهلل أعلم، أخربنا 
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بن عمر عن أبيه أن رسول اهلل صلى  بن عبداهلل سفيان عن الزهري عن سالم

َواب  اَل »اهلل عليه وسلم قال:  ُجَناَح َعَلى َمْن َقَتَلُهنَّ فِي الِحل   َخْمُس مَِن الدَّ

 ه. ا«َوالَحَرِم: اْلُغَراُب، َوالِحَدَأُة، َواْلَفْأَرُة، َواْلَعْقَرُب، َواْلَكْلُب اْلَعُقورُ 

 (:3/395) هناية المطالب وقال الرازي يف

باب ما للمحرم قتله. أما القول فيما يضمن وفيما ال يضمن فقد مضى 

 هن حراًما يف جنسه لم يضمن باإلحرام وال بالحرم. اوأوضحنا أن ما كا

هذا قول الشافعية وذهب الحنفية والمالكية إلى عدم جواز قتل شيء من 

 صيد الرب سواء ما أكل لحمه وما لم يؤكل.

أي استثن مما يجوز قتله خمسة أنواع وهي النملة  وقوله: )واستثن منها(:

 انه.والهدهد والصرد والضفدع على ما تقدم بي

 ألنه قد يقرص اإلنسان فيقتله ألذاه. قوله: )الذرة قد هدرت(:
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 قتل الخنزير

ــْدُب -757 ــِر َن ــي اْلِخنِْزي ــُل فِ اْلَقْت

ــــــــــــــــــــــــــــــْب   َفاْرَتكِ

 

ـــا   ـــِب َأْيًض ـــوِر اْلَكْل ـــي اْلَعُق َوفِ

ــــــــــــــــــــــــــــــْب    َفاْحَتِس

 

 الشرح:

تقدم الكالم عن الخنزير وحكمه وهنا نتكلم عن حكم قتله فيقول الناَم 

الخنزير إليه الندب وهو المستحب، وهو ما أمر به الشارع ال على  إن قتل

وجه اإللزام ومما يدل على استحباب قتله حديث أبي هريرة يف الصحيحين 

َوالَِّذي َنْفِسي بَِيِدِه، َلُيوِشَكنَّ َأْن َينِْزَل فِيُكُم »(: 355(، ومسلم )9999البخاري )

لِيَب، َوَيْقُتَل الِخنِْزيَر، َوَيَضَع الِجْزَيَة، اْبُن َمْرَيَم َحَكًما ُمْقِسًطا، َفيَ  ْكِسَر الصَّ

 .«َوَيِفيَض الَماُل َحتَّى اَل َيْقَبَلُه َأَحدُ 

 وبوب عليه والبخاري يف صحيحه من كتاب البيوع: باب قتل الخنزير.

 (:9999شرح حديث ) الفتح قال الحافظ يف

ْكلِِه؟ َوَوْجُه ُدُخولِِه فِي َأْبَواِب اْلَبْيِع َأْي: َهْل ُيْشَرُع َكَما ُشِرَع َتْحِريُم أَ 

ِعيَِّة 
افِ َشاَرُة إَِلى َأنَّ َما ُأمَِر بقْتله اَل يجوز َبْيعه، َقاَل ابن الت يِن َشذَّ َبْعُض الشَّ اإْلِ

ى َجَواِز َقْتلِِه َفَقاَل: اَل ُيْقَتُل اْلِخنِْزيُر إَِذا َلْم َيُكْن فِيِه َضَراَوُة. َقاَل: َواْلُجْمُهوُر َعلَ 

ُمْطَلًقا. َواْلِخنِْزيُر بَِوْزِن ِغْربِيٍب َوُنوُنُه َأْصِليَُّة، َوِقيَل: َزاِئَدُة، َوُهَو ُمْخَتاُر 

.  اْلَجْوَهِري 
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 َبْيَع اْلِخنِْزيِر( َهَذا َطَرُف مِْن َحِديٍث َوَصَلُه 
ُّ
َم النَّبِي َقْوُلُه: )َوَقاَل َجابُِر َحرَّ

ْسَعِة َأْبَواٍب ُثمَّ َذَكَر الُمَصن ُف فِي اْلَباِب َحِديَث َأبِي الُمَؤل ُف كَ 
َما َسَيْأتِي َبْعَد تِ

لِيَب َوَيْقُتُل اْلِخنِْزيَر. ُهَرْيَرَة فِي ُنُزوِل ِعيَسى  ْبِن َمْرَيَم َفَيْكِسُر الصَّ

ًة فِي َتْحِريِم َأْكلِِه َوفِيِه َقْوُلُه: )َوَيْقُتُل اْلِخنِْزيَر( َأْي: َيْأُمُر بِإِْعَدامِِه ُمَباَلغَ 

ُعوَن َأنَُّهْم َعَلى َطِريَقِة ِعيَسى ُثمَّ َيْسَتِحلُّوَن  ِذيَن َيدَّ يُم لِلنََّصاَرى الَّ
َتْوبِيُخ َعظِ

ي َمَحبَّتِِه. ا
 هَأْكَل اْلِخنِْزيِر َوُيَبالُِغوَن فِ

 (:355وقال النووي يف شرح حديث )

ِر الُمنَْكَراِت َوآاَلِت اْلَباطِِل َوَقْتُل اْلِخنِْزيِر مِْن َهَذا َوفِيِه َدلِيُل َعَلى َتْغِيي

اْلَقبِيِل َوفِيِه َدلِيُل لِلُمْخَتاِر مِْن َمْذَهبَِنا َوَمْذَهِب اْلُجْمُهوِر َأنَّا اذا وجدنا الخنزير 

نَّا مِْن َقْتلِِه َقَتْلنَاُه َوإِْبَطاُل لَِقْولِ  َمْن َشذَّ مِْن َأْصَحابِنَا  ىف دار الكفر أوغيرها َوَتَمكَّ

 هَوَغْيِرِهْم َفَقاَل ُيْتَرُك إَِذا َلْم َيُكْن فِيِه َضَراَوُة. ا

 قتل الكلب العقور:

َخْمُس مَِن »( مرفوًعا: 3327يدل على ذلك حديث عائشة يف مسلم )

َها َفَواِسُق ُتْقَتُل فِي الَحَرِم: اْلُغَراُب، َواْلِحَدَأةُ  َواب  ُكلُّ ، َواْلَكْلُب اْلَعُقوُر، الدَّ

 (. 7733وأخرجه البخاري ) «َواْلَعْقَرُب، َواْلَفْأَرةُ 

 قال النووي رحمه اهلل:
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ي اْلِحل  َواْلَحَرِم اْلَحيَُّة »َقْوُلُه صلى اهلل عليه وسلم: 

َخْمُس َفَواِسُق ُيْقَتْلَن فِ

َوفِي ِرَواَيٍة اْلِحَدَأُة َوفِي  «َواْلُحَديَّا َواْلُغَراُب اأْلَْبَقُع َواْلَفاَرُة َواْلَكْلُب اْلَعُقورُ 

َواَيِة اأْلُوَلى َأْرَبُع بَِحْذِف اْلَحيَِّة َواْلَعْقَرِب  ِرَواَيٍة اْلَعْقَرُب َبَدُل اْلَحيَِّة َوفِي الر 

ِهنَّ فِ 
تُّ َواتََّفَق َجَماِهيُر اْلُعَلَماِء َعَلى َجَواِز َقْتلِ ي اْلِحل  َفالَمنُْصوُص َعَلْيِه الس 

ي َمْعنَاُهنَّ ُثمَّ 
ْحَراِم َواتََّفُقوا َعَلى َأنَُّه َيُجوُز لِلُمْحِرِم َأْن َيْقُتَل َما فِ َواْلَحَرِم َواإْلِ

 الَمْعَنى فِي 
ُّ
افِِعي ي َمْعنَاُهنَّ َفَقاَل الشَّ

يِهنَّ َوَما َيُكوُن فِ
اْخَتَلُفوا فِي الَمْعَنى فِ

ِهنَّ َكْوُنهُ 
ُد مِْن َمْأُكوٍل َجَواِز َقْتلِ ا اَل يؤكل وكل ماال ُيْؤَكُل َواَل ُهَو ُمَتَول  نَّ مِمَّ

َوَغْيِرِه َفَقْتُلُه َجاِئُز لِلُمْحِرِم َواَل فِْدَيَة َعَلْيِه َوَقاَل َمالُِك الَمْعَنى فِيِهنَّ َكْوُنُهنَّ 

اْلُعَلَماُء فِي الُمَراِد  ُمْؤِذَياٍت َفُكلُّ ُمْؤٍذ يجوز للمحرم قتله وماال َفاَل َواْخَتَلَف 

َنَّ ُكلَّ 
ِ
بِاْلَكْلِب اْلَعُقوِر َفِقيَل ُهَو اْلَكْلُب الَمْعُروُف َوِقيَل ُكلُّ َما َيْفَتِرُس أل

ا َتْسِمَيُة َهِذِه الَمْذُكوَراِت  َغِة َوَأمَّ ى َكْلًبا َعُقوًرا فِي اللُّ َباِع ُيَسمَّ ُمْفَتِرٍس مَِن الس 

َحُة َجاِرَيُة َعَلى َوْفِق اللَُّغِة َوَأْصُل اْلِفْسِق فِي َكاَلِم اْلَعَرِب َفَواِسُق َفَصِحي

ُجُل اْلَفاِسُق لُِخُروِجِه َعْن َأْمِر اهلل َ الرَّ
ي اْلُخُروُج َوُسم 

َيْت  ِ  ِه َفُسم 
َتَعاَلى َوَطاَعتِ

ْفَساِد َعْن َطِريِق  يَذاِء َواإْلِ َواب  َوِقيَل َهِذِه َفَواِسُق لُِخُروِجَها بِاإْلِ ُمْعَظِم الدَّ

ْحَراِم َوِقيَل فِيَها  لُِخُروِجَها َعْن ُحْكِم اْلَحَيَواِن فِي َتْحِريِم َقْتلِِه فِي اْلَحَرِم َواإْلِ

ْهِرِه َوَبْطنِِه  ََ ِذي فِي  ا اْلُغَراُب اأْلَْبَقُع َفُهَو الَّ َْقَواٍل ُأَخَر َضِعيَفٍة اَل َنْعَتنِيَها َوَأمَّ
ِ
أل

 َبَيا
َ
  َأنَُّه اَل َيُجوُز لِلُمْحِرِم َقْتُل اْلَفاَرِة َوُحكِي

 َعِن النََّخِعي
ُّ
اِجي ُض َوَحَكى السَّ

ٍّ َوُمَجاِهٍد َأنَُّه اَل ُيْقَتُل اْلُغَراُب َوَلكِْن ُيْرَمى َوَلْيَس بَِصِحيٍح َعْن 
َغْيُرُه َعْن َعِلي
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َفَق اْلُعَلَماُء َعَلى َجَواِز قَ  ، َواتَّ
ٍّ
ْتِل اْلَكْلِب اْلَعُقوِر لِلُمْحِرِم َواْلَحاَلِل فِي َعلِي

ًة  اْلِحل  َواْلَحَرِم َواْخَتَلُفوا فِي الُمَراِد بِِه َفِقيَل: َهَذا اْلَكْلُب الَمْعُروُف َخاصَّ

 َوَأبِي َحنِيَفَة َواْلَحَسنِ 
 
ْبِن َصالٍِح َوَأْلَحُقوا بِِه  َحَكاُه اْلَقاِضي َعِن اأْلَْوَزاِعي

ْئِب َوْحَدُه. ا ْئَب َوَحَمَل ُزَفُر َمْعَنى اْلَكْلِب َعَلى الذ   لذ 

َوَقاَل ُجْمُهوُر اْلُعَلَماِء َلْيَس الُمَراُد بِاْلَكْلِب اْلَعُقوِر َتْخِصيَص َهَذا اْلَكْلِب 

ُبِع َوالنَِّمِر وَ  ْئِب َواْلَفْهِد الَمْعُروِف َبِل الُمَراُد ُهَو ُكلُّ َعاٍد ُمْفَتِرٍس َغالًِبا َكالسَّ الذ 

  َوَنْحِوَها َوَهَذا َقْوُل َزْيدِ 
 
افِِعي ْبِن أسلم وسفيان الثورى وابن ُعَيْيَنَة َوالشَّ

 َوَأْحَمَد َوَغْيِرِهْم َوَحَكاُه اْلَقاِضي ِعَياُض عنهم وعن جمهور العلماء. 

ا اْلِحَدَأُة َفَمْعُروَفةُ   بَِكْسِر اْلَحاِء  ومعنى العقور والعاقر اْلَجاِرُح َوَأمَّ
َ
َوِهي

َواَيِة  َمْهُموَزُة َوَجْمُعَها ِحَدُأ بَِكْسِر اْلَحاِء َمْقُصوُر َمْهُموُز َكِعنََبِة َوِعنٍَب َوفِي الر 

اِل َوَتْشِديِد اْلَياِء َمْقُصوُر َقاَل اْلَقاِضي  اأْلُْخَرى اْلُحَديَّا بَِضم  اْلَحاِء َوَفْتِح الدَّ

ُة َوَكَذا َقيََّدُه َقاَل َثابُِت الْ  يِه اْلَهْمُز َعَلى َمْعَنى التَّْذِكيِر َوإِالَّ َفَحِقيَقُتُه ُحَديَّ
َوْجُه فِ

ْدَغاِم.  ُة َعَلى التَّْسِهيِل َواإْلِ ي َصِحيِح اْلُبَخاِري  فِي َمْوِضٍع َأِو اْلُحَديَّ
 فِ
ُّ
 اأْلَِصيِلي

ي اْلَحيَِّة: 
ٍة َوإَِهاَنٍة. َقْوُلُه  «َهاُتْقَتُل بُِصْغٍر لَ »َوَقْوُلُه فِ اِد َأْي بَِمَذلَّ ُهَو بَِضم  الصَّ

ُهَو بَِتنِْويِن َخْمٍس. َوَقْوُلُه: بَِقْتِل َخْمِس  «َخْمُس َفَواِسُق »صلى اهلل عليه وسلم: 

 َفَواِسَق بِإَِضاَفِة َخْمِس اَل بَِتنِْوينِِه.
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َح َعَلى َمْن َقَتَلُهنَّ فِي اْلَحَرِم َخْمُس اَل ُجنَا»َقْوُلُه فِي ِرَواَيِة ُزَهْيٍر: 

ْحَرامِ  ِقيَن بَِفْتِح  «َواإْلِ اْخَتَلُفوا فِي َضْبِط اْلَحَرِم ُهنَا َفَضَبَطُه َجَماَعُة مَِن الُمَحق 

اِء  َة َوالثَّانِي بَِضم  اْلَحاِء َوالرَّ اِء َأَي اْلَحَرُم الَمْشُهوُر َوُهَو َحَرُم َمكَّ اْلَحاِء َوالرَّ

َلْم َيْذُكِر اْلَقاِضي ِعَياُض فِي الَمَشاِرِ  َغْيَرُه َقاَل َوُهَو َجْمُع َحَراٍم كما قال اهلل وَ 

َهُر َواهلُل َأْعَلُم  َْ َمُة َواْلَفْتُح َأ تعالى وأنتم حرم َقاَل َوالُمَراُد بِِه الَمَواِضُع الُمَحرَّ

 َومُ 
 
افِِعي َوافِِقيِه فِي َأنَُّه َيُجوُز َأْن ُيْقَتَل فِي اْلَحَرِم َوفِي َهِذِه اأْلََحاِديِث َداَلَلُة لِلشَّ

ُكلُّ َمْن َيِجُب عليه قتل بقصاص أو رجم بالزنى َأْو َقْتٍل فِي الُمَحاَرَبِة َوَغْيِر 

َذلَِك َوَأنَُّه َيُجوُز إَِقاَمُة ُكلُّ اْلُحُدوِد فِيِه َسَواُء َكاَن َمْوِجُب اْلَقْتِل َواْلَحد  َجَرى 

 فِ 
 
افِِعي ي اْلَحَرِم َأْو َخاِرِجِه ُثمَّ َلَجَأ َصاِحُبُه إَِلى اْلَحَرِم َوَهَذا َمْذَهُب َمالٍِك َوالشَّ

 َوآَخِريَن. 

َوَقاَل َأُبوَحنِيَفَة َوَطاِئَفُة َما اْرَتَكَبُه مِْن َذلَِك فِي اْلَحَرِم ُيَقاُم َعَلْيِه فِيِه َوَما 

إَِلْيِه إِْن َكاَن إِْتاَلَف َنْفٍس َلْم يقم عليه يف الحرم بل ُيَضيَّْق  َفَعَلُه َخاِرَجُه ُثمَّ َلَجأَ 

َعَلْيِه َواَل ُيَكلَّْم َواَل ُيَجاَلْس َواَل ُيَباَيْع َحتَّى ُيْضَطرَّ إَِلى اْلُخُروِج مِنُْه َفُيَقاَم َعَلْيِه 

بن َعبَّاٍس َوَعَطاٍء  ِضي َوُرِوَي عنَخاِرَجُه َوَما َكاَن ُدوَن النَّْفِس ُيَقاُم فِيِه َقاَل اْلَقا

اِهُر  ََ ُتُهْم  ُقوا َبْيَن النَّْفِس َوُدوَنَها َوُحجَّ نَُّهْم َلْم ُيَفر 
 َواْلَحَكِم َنْحُوُه َلكِ

 
ْعبِي َوالشَّ

ُتنَا َعَلْيِهْم َهِذِه  [،23]آل عمران:﴿ َوَمْن َدَخَلُه َكاَن آمِنًا ﴾َقْوِل اهلل تعالى:  َوُحجَّ

َواب  فِي اْسِم اْلِفْسِق َبْل فِْسُقُه اأْلََح  اِديُث لُِمَشاَرَكِة َفاِعِل اْلِجَناَيِة لَِهِذِه الدَّ

ِذي َذَكُروُه اَل َيْبَقى لَِصاِحبِِه َأَماُن َفَقْد  َنَّ التَّْضِييَق الَّ
ِ
ًفا َوأل َأْفَحُش لَِكْونِِه ُمَكلَّ
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ُروا بِِه اآْلَيَة قَ  اِهَر َما َفسَّ ََ اَل اْلَقاِضي َوَمْعَنى اآْلَيِة ِعنَْدَنا َوِعنَْد َأْكَثِر َخاَلُفوا 

ْساَلِم َوَعَطَفُه َعَلى َما َقْبَلُه مَِن اآْلَياِت  ا َكاَن َقْبَل اإْلِ ِريَن َأنَُّه إِْخَباُر َعمَّ الُمَفس 

َبْيِر  و قولَوِقيَل آمُِن مَِن النَّاِر َوَقاَلْت َطاِئَفُة ُيْخَرُج َوُيَقاُم َعَلْيِه الحد وه بن الزُّ

اٍد َواهلُل َأْعَلُم. ا  هَواْلَحَسِن َوُمَجاِهٍد َوَحمَّ
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 قتل المؤذي

ــهْ -752 ــِو اْلَبقَّ ــا آَذى َكنَْح  َوُكــلُّ َم

 

ْم َحْرَقــهْ     َواْلَقْمــِل َواْلَبْرُغــوِث َحــر 

 
 الشرح:

يقول المؤذي يجوز قتله لكن بدون الحر  لما صح عن النبي عند 

 بَِزَناِدَقٍة َفَأْحَرَقُهْم، َفَبَلَغ َذلَِك اْبَن  (6299البخاري)
ِ
 َعلِي

َ
َعْن ِعْكِرَمَة، َقاَل: ُأتِي

َعبَّاٍس، َفَقاَل: َلْو ُكنُْت َأَنا َلْم ُأْحِرْقُهْم، لِنَْهِي َرُسوِل اهلل
صلى اهلل عليه وسلم:  ِ 

« 
ِ
ُبوا بَِعَذاِب اهلل َمْن »صلى اهلل عليه وسلم:  ِ وِل اهللَوَلَقَتْلُتُهْم، لَِقْوِل َرُس  «اَل ُتَعذ 

َل ِدينَُه َفاْقُتُلوهُ   .«َبدَّ

قال: َقاَل: َسِمْعُت ، ( عن أبي هريرة 9933(ومسلم)7732ويف البخاري)

َقَرَصْت َنْمَلُة َنبِيًّا مَِن األَْنبَِياِء، َفَأَمَر »صلى اهلل عليه وسلم َيُقوُل:   ِ َرُسوَل اهلل

ًة مَِن بَِقْرَيِة النَّْمِل، َفأُ  ْحِرَقْت، َفَأْوَحى اهلُل إَِلْيِه: َأْن َقَرَصْتَك َنْمَلُة َأْحَرْقَت ُأمَّ

 .«األَُمِم ُتَسب ُح 

 قال النووي رحمه اهلل:

 َكاَن فِيِه 
 
َقاَل اْلُعَلَماُء: َوَهَذا اْلَحِديُث َمْحُموُل َعَلى َأنَّ َشْرَع َذلَِك النَّبِي

ْحَراِ  بِالنَّاِر َوَلْم َيْعتِْب َعَلْيِه فِي َأْصِل اْلَقْتِل َجَواُز َقْتِل النَّْمِل َوَج  َواُز اإْلِ

َياَدِة على نملة واحدة. قوله: )فهال نملة واحدة( َفَهالَّ  ي الز 
ْحَراِ  َبْل فِ َواإْلِ
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ا َغْيُرهَ  َنََّها اْلَجانَِيُة َوَأمَّ
ِ
تِي َقَرَصْتَك أل  الَّ

َ
ا َفَلْيَس َلَها َعاَقْبَت َنْمَلًة َواِحَدًة ِهي

ْحَراُ  بِالنَّاِر لِْلَحَيَواِن إِالَّ إَِذا َأْحَرَ  إِْنَساًنا  ِجنَاَيُة وأما ىف شرعنا فاليجوز اإْلِ

ْحَراِ   ْقتَِصاُص بِإِْحَراِ  اْلَجانِي َوَسَواُء فِي َمنِْع اإْلِ
ِ
َولِي ِه اال

ْحَراِ  َفلِ َفَماَت بِاإْلِ

ا َقْتُل النَّْمِل بِالنَّاِر اْلَقْمُل َوَغْيرُ  ُه لِْلَحِديِث المشهور اليعذب بِالنَّاِر إاِلَّ اهلُل َوَأمَّ

 َنَهى َعْن  َفَمْذَهُبنَا أنه اليجوز واحتج أصحابنا فيه بحديث
َّ
بن َعبَّاٍس َأنَّ النَّبِي

َرِد رَ  َواب  النَّْمَلِة َوالنَّْحَلِة َواْلُهْدُهِد َوالصُّ َن الدَّ
َواُه َأُبوَداُوَد بِإِْسنَاٍد َقْتِل َأْرَبٍع مِ

 ه َصِحيٍح َعَلى َشْرِط اْلُبَخاِري  َوُمْسلٍِم. ا

فهذا من حيث الحكم: عدم جواز تحريق الحيوان، أما من حيث نوع 

 الحيوان فهذه من الحشرات.

 البق:

 (:3/372قال الدميري )

ء قال الجوهري: البقة البعوضة والجمع البق. وأنشد يف باب العين واليا

 بن الحارث الكالبي: والالم لزفر

ــْيُس  ــا َق ــةُ  َأاَل إِنََّم ــْياَلَن َبقَّ ــُن َع  ْب

 

ــِت     إَِذا َوَجــَدْت ِريــَح اْلَعِصــيِر َتَغنَّ

 
والبق المعروف هو الفسافس اآليت يف باب الفاء إن شاء اهلل تعالى. يقال 

شم  إنه يتولد من النفس الحار، ولشدة رغبته يف اإلنسان، ال يتمالك إذا

 رائحته إال رمى نفسه عليه، وهو كثير بمصر وما شاكلها من البالد.
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تحريم األكل الستقذاره كالبعوض. وهو من الحيوان الذي ال  وحكمه:

نفس له سائلة أصال، كما قاله الرافعي يف الدم. والدم الذي فيه يمتصه من بني 

ووي وغيرهما آدم، كما يمتصه القمل والربغوث. ووقع يف كالم الرافعي والن

 تمثيل ما ال نفس له سائلة، بالبعوض والبق.

قال الشيخ: ويف ذكر البق المعروف يف بالدنا فيما ال نفس له سائلة نظر. 

وقد رأيت بعض الناس يذكر أنه يف كثير من البالد اسم للبعوض فلعل من 

 هأطلقه أراد به البعوض. ا

 القمل:

 (:3/737قال الدميري )

ته قملة، ويقال لها أيًضا قمال. قاله ابن سيده، القمل: معروف واحد

والقمل جمع قملة، وقد قمل رأسه قمال، وكنية القملة أم عقبة، وأم طلحة 

ويقال للذكر أبوعقبة، والجمع بنات عقبة وبنات الدروز والدروز الخياطة، 

سميت بذلك لمالزمتها إياها. وقملة الزرع دويبة تطير كالجراد يف خلقة 

معها قمل، قاله الجوهري. والقمل المعروف يتولد من العر  الحلم، وج

والوسخ إذا أصاب ثوًبا أو بدًنا أو ريًشا أو شعًرا، حتى يصير المكان عفنًا، 

وقال الجاحظ: ربما كان اإلنسان قمل الطباع، وإن تنظف وتعطر وبدل 

بن  بن عوف رضي اهلل تعالى عنه والزبير الثياب، كما عرض لعبدالرحمن
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وام رضي اهلل تعالى عنه، حتى استأذنا رسول اهلل يف لبس الحرير، فأذن الع

لهما فيه. ولوال أهنما كانا يف حد الضرورة، لما أذن لهما فيه، مع ما قد جاء يف 

 ذلك من التشديد. 

فلما كان يف خالفة عمر رضي اهلل تعالى عنه رأى على بعض بني المغيرة 

ة فقال المغيري: أو ليس من أخواله قميص حرير، فعاله بالدر

بن عوف لبس الحرير؟ قال عمر رضي اهلل تعالى عنه: وأنت مثل  عبدالرحمن

بن عوف ال أم لك؟ قال: ومن طبع القمل أنه يكون يف شعر  عبدالرحمن

الرأس األحمر أحمر؟ ويف الشعر األسود أسود، ويف الشعر األبيض أبيض، 

من الحيران الذي إناثه أكرب من ومتى تغير الشعر تغير إلى لونه. قال: وهو 

 هذكوره، وقيل: إن ذكوره الصيبان، وقيل: الصيبان بيضه. ا

 (:3/736قال الدميري ) حكمه:

يحرم أكل القمل باإلجماع، وإذا َهر على بدن المحرم أو ثيابه لم يكره 

له تنحيته، فإن قتله لم يلزمه شيء لكن يكره أن يفلي رأسه أو لحيته، فإن فعل 

منهما قملة فقتلها تصد  ولو بلقمة. قال األكثرون: هذا التصد  وأخرج 

مستحب، وقيل: واجب لما فيه من إزالة األذى عن الرأس واللحية، وليس 

هذا التصد  فداء للقمل، حتى يدل ذلك على حل األكل، وإنما التصد  يف 

 مقابلة الرتفه الحاصل للمحرم. وأفاد الرتمذي الحكيم أنه إذا وجد الجالس



 أحكام البيض

 

883 

 
على الخالء قملة، ال يقتلها بل يدفنها. فقد روي أنه من قتل قملة وهو على 

رأس خالئه بات معه يف شعاره شيطان فينسيه ذكر اهلل أربعين صباًحا. وقيل: 

من قتل قملة على رأس خالئه لن يكفي الهم ما عاش. ويف فتاوى قاضي 

 هخان، ال بأس بطرح القملة حية واألدب أن يقتلها. ا

 غوث:البر

 (:3/352قال الدميري )

الربغوث: بالثاء المثلثة واحد الرباغيث. وضم بائه أشهر من كسرها 

وقولهم: أكلوين الرباغيث لغة طيىء، وهي لغة ثابتة خرجوا عليها قوله 

َلُموا ﴾تعالى:  ََ ِذيَن  وا النَّْجَوى الَّ على أحد المذاهب [، 7]األنبياء:﴿ َوَأَسرُّ

ًعا َأبْ وقوله  ، وقوله «َيَتَعاَقُبوَن فِيُكْم َماَلِئَكةُ »ومثل:  [،3]القمر:َصاُرُهْم ﴾﴿ ُخشَّ

َتا َعْينَاهُ »يف صحيح مسلم وغيره:  وأشباهه كثيرة معروفة. وقال  «َحتَّى اْحَمرَّ

سيبويه: لغة أكلوين الرباغيث ليست يف القرآن قال والضمير يف وأسروا 

 النجوى فاعل والذين بدل منه. 

بن طامر.  ث أبوطافر وأبوعدي وأبوالوثاب، ويقال له طامروكنية الربغو

وهو من الحيوان الذي له الوثب الشديد ومن لطف اهلل تعالى به، أنه يثب إلى 

ورائه ليرى من يصيده، ألنه لو وثب إلى أمامه، لكان ذلك أسرع إلى حمامه. 

وحكى الجاحظ عن يحيى الربمكي، أن الربغوث من الخلق الذي يعرض له 
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لطيران، كما يعرض للنمل. وهو يطيل السفاد، ويبيض ويفرخ بعد أن يتولد، ا

وهو ينشأ أواًل من الرتاب، ال سيما يف األماكن المظلمة، وسلطانه يف أواخر 

فصل الشتاء وأول فصل الربيع، وهو أحدب نزاء. ويقال: إنه على صورة 

 الفيل له أنياب يعض هبا وخرطوم يمص به.

ل واستحباب قتله للحالل والمحرم، وال يسب لما تحريم األك وحكمه:

عن  الدعوات والطرباين يف األدب روى اإلمام أحمد والبزار والبخاري يف

اَل »أنس رضي اهلل تعالى عنه أن رسول اهلل سمع رجاًل يسب برغوًثا فقال: 

«َتُسبَُّه َفإِنَُّه َأْيَقَظ َنبِيًّا لَِصاَلِة اْلَفْجرِ 
(1)
. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 3973) األدب المفرد (: أخرجه البخاري يف235/ 37) السلسلة الضعيفة لحديث يف (3)

كشف األستار(، والعقيلي  - 9/373/9739(، وكذا البزار )7397و  9252) المسند وأبويعلى يف

 (، ومن طريقهما أخرجه ابن الجوزي يف7/399) الكامل وابن عدي يف (،9/357) الضعفاء يف

أيًضا  الضعفاء (، وابن حبان يف3/339) الكنى (، والدوالبي يف9/995/3372) العلل المتناهية

( من طريق 3/777/5332) الشعب (، والبيهقي يف7/3397/9756) الدعاء (، والطرباين يف3/757)

 َرُجاًل َلَعَن ُبْرُغوًثا ِعنَْد النَّبِي   نسسويد أبي حاتم عن قتادة عن أ
َفَقاَل:...  بن مالك: َأنَّ

فذكره. وقال البزار: ال نعلم أحًدا رواه عن قتادة عن أنس إال سويًدا، وقد ]ذكروا أنه[ تابعه 

 بن بشير عليه. سعيد

متكلم فيه من قبل حفظه، وبخاصة  -وهو: ابن إبراهيم صاحب الطعام  -سويد  :قلت

بعد أن سا  له أحاديث أخرى غير هذا:  - روايته عن قتادة، قال ابن عدي يف آخر ترجمته يف

 وله غير ما ذكرت عن قتادة وغيره، بعضها مستقيمة، وبعضها ال يتابعه. انتهى
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ليل دمها يف الثوب والبدن لعموم البلوى به وعسر ... ويعفى عن ق

بن عبدالرب: أجمع العلماء على التجاوز والعفو عن  االحرتاز. وقال أبوعمر

دم الرباغيث، ما لم يتفاحش. قال أصحابنا: وال خالف يف العفو عن قليله إال 

 إذا حصل بفعله كما إذا قتله يف ثوبه أو بدنه ففي العفو عنه وجهان: أصحهما

العفو أيًضا. وكذلك كل ما ليس له نفس سائلة كالبق والبعوض وشبههما. 

بن عبدالسالم عن ثوب فيه دم الرباغيث هل  وسئل شيخ اإلسالم عز الدين

يجوز لإلنسان أن يلبسه رطًبا ثم يصلي فيه؟ وإذا عر  فيه هل يصلي فيه؟ 

المعتاد؟  وهل يتنجس بذلك بدنه أو يعفي عنه؟ وهل يندب له غسله قبل وقته

فأجاب نعم ينجس الثوب والبدن بذلك وال يؤمر بغسله إال يف األوقات 

المعتادة وغسله يف غير ذلك ورع خارج عما كان السلف عليه. وكانوا 

أحرص على حفظ أدياهنم من غيرهم. وأما الكثير من دم الرباغيث فاألصح 

 هشر بعر  أم ال. اعند المحققين، كما قاله النووي، العفو عنه مطلًقا سواء انت

الصحيح أن دمها ليس بنجس وال يؤثر، وإنما يتحرز منه من حيث 

 التقذر.
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 قتل ما دب مم لم يرد فيه نص

ـــالطُُّيورِ -767 ـــاَدبَّ َفَك ـــلُّ َم  َوُك

 

ــْأُثورِ   ــي الَم وِد فِ ــدُّ ــا َكال ــي َقْتلَِه   فِ

 
 الشرح:

 أي وكل دواب األرض المحرمة فحكمها حكم الطيور سواء يف جواز

القتل سواء من المحرم أو الحالل يف الحل أو يف الحرم على ما تقدم بيانه 

وهذه المسألة فيها خالف على ما تقدم مع اتفا  العلماء على قتل ما يؤذي 

واتفق العلماء أيًضا على استحباب قتل الوزغ ولو لم يحصل منه أذية لورود 

قاص عند مسلم: بن أبي و األمر بذلك يف أحاديث عديدة منها حديث سعد

 أن رسول اهلل أمر بقتل الوزغ وسماه فيوسًقا.

 ( وما بعدها: 37/356) تفسيره قال القرطبي يف

 صلى اهلل عليه وسلم َعْن َقْتِل َأْرَبٍع مَِن 
ُّ
َوَقاَل اْبُن َعبَّاٍس: َنَهى النَّبِي

َرُد َوالنَّْمَلُة َوالنَّْحَلُة، َخرَّ  : اْلُهْدُهُد َوالصُّ َواب  َحُه الدَّ َجُه َأُبوَداُوَد َوَصحَّ

ٍد َعْبُداْلَحق  َوُرِوَي مِْن َحِديِث َأبِي ُهَرْيَرَة. َوَقْد َمَضى فِي )اأْلَْعَراِف(.  َأُبوُمَحمَّ

َفالنَّْمَلُة َأْثنَْت َعَلى ُسَلْيَماَن َوَأْخَبَرْت بَِأْحَسِن َما َتْقِدُر َعَلْيِه بَِأنَُّهْم اَل َيْشُعُروَن إِْن 

 َح 
َ
َطُموُكْم، َواَل َيْفَعُلوَن َذلَِك َعْن َعْمٍد مِنُْهْم، َفنََفْت َعنُْهُم اْلَجْوَر، َولَِذلَِك ُنِهي

َنَُّه َكاَن َدلِيَل ُسَلْيَماَن َعَلى الَماِء َوَرُسوَلُه إَِلى 
ِ
َعْن َقْتلَِها، َوَعْن َقْتِل اْلُهْدُهِد، أل

ا بِْلِقيَس. َوَقاَل ِعْكِرَمُة: إِنََّما  َنَُّه َكاَن َبارًّ
ِ
َصَرَف اهلُل َشرَّ ُسَلْيَماَن َعِن اْلُهْدُهِد أل
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ُل َمْن َصاَم  اُم. َوُرِوَي َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة َقاَل: َأوَّ وَّ َرُد ُيَقاُل َلُه الصَّ بَِوالَِدْيِه. َوالصُّ

ْأِم  اَلُم مَِن الشَّ ا َخَرَج إِْبَراِهيُم َعَلْيِه السَّ َرُد َوَلمَّ إَِلى اْلَحَرِم فِي بِنَاِء اْلَبْيِت الصُّ

كِينَُة  َرُد َدلِيَلُه َعَلى الَمْوِضِع َوالسَّ َرُد، َفَكاَن الصُّ ينَُة َمَعُه َوالصُّ
كِ َكاَنِت السَّ

ِكيَنُة َعَلى َمْوِضِع اْلَبْيِت َوَناَدْت  ا َصاَر إَِلى اْلُبْقَعِة َوَقَعِت السَّ مِْقَداَرُه، َفَلمَّ

َم فِي )اأْلَْعَراِف( َسَبُب النَّْهِي َوَقاَلْت: ابْ  َِل ي. َوَقْد َتَقدَّ ِن َيا إِْبَراِهيُم َعَلى مِْقَداِر 

.
ِ
 َعْن َقْتِل النَّْحِل. َواْلَحْمُد هلل

ُ
ْفَدِع َوفِي )النَّْحِل( النَّْهي  َعْن َقْتِل الضُّ

َمنَُّكمْ َقَرَأ اْلَحَسُن: ) -الثَّانَِيةُ  َمنَُّكمْ ْيًضا )( َوَعنُْه أَ اَل َيَحط  ( َوَعنُْه اَل ِيَحط 

َمنَُّكمْ َأْيًضا َوَعْن َأبِي َرَجاٍء: ) ( َواْلَحْطُم اْلَكْسُر. َحَطْمُتُه َحْطًما َأْي اَل ُيَحط 

َيُجوُز َأْن َيُكوَن  ﴿َوُهْم اَل َيْشُعُروَن﴾َكَسْرُتُه َوَتَحطََّم، َوالتَّْحطِيُم التَّْكِسيُر، 

(. َأْو َحااًل مَِن َيْحطَِمنَُّكمْ اَن، َوُجنُوِدِه، َواْلَعامُِل فِي اْلَحاِل )َحااًل مِْن ُسَلْيمَ 

َأْي َقاَلْت َذلَِك فِي َحاِل َغْفَلِة اْلُجنُوِد، َكَقْولَِك:  ﴿قاَلْت﴾النَّْمَلِة َواْلَعامُِل: 

)قاَلْت( َعَلى َأنَّ  ُقْمُت َوالنَّاُس َغافُِلوَن. َأْو َحااًل مَِن النَّْمِل َأْيًضا َواْلَعامُِل 

 الَمْعنَى: َوالنَّْمُل اَل َيْشُعُروَن َأنَّ ُسَلْيَماَن َيْفَهُم َمَقاَلَتَها. َوفِيِه ُبْعُد َوَسَيْأتِي.

صلى اهلل عليه  ِ َرَوى ُمْسلُِم مِْن َحِديِث َأبِي ُهَرْيَرَة َعْن َرُسوِل اهلل -الثَّالَِثةُ 

ا مَِن اأْلَْنبَِياِء َفَأَمَر بَِقْرَيِة النَّْمِل َفُأْحِرَقْت َفَأْوَحى اهلُل أن َنْمَلًة َقَرَصْت َنبِيًّ »وسلم: 

َن اأْلَُمِم ُتَسب ُح 
ًة مِ ي َأْن َقَرَصْتَك َنْمَلُة َأْهَلْكَت ُأمَّ

َوفِي َطِريٍق آَخَر:  «َتَعاَلى إَِلْيِه َأفِ

اَلُم، ، َقاَل ُعَلَماُؤَنا: ُيَقاُل «َفَهالَّ َنْمَلًة َواِحَدةً » َّ ُهَو ُموَسى َعَلْيِه السَّ
إِنَّ َهَذا النَّبِي
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اِئُع. َفَكَأنَُّه َأَحبَّ َأْن  ُب َأْهَل َقْرَيٍة بَِمَعاِصيِهْم َوفِيِهُم الطَّ َوإِنَُّه َقاَل: َيا َربَّ ُتَعذ 

َط َعَلْيِه اْلَحرَّ َحتَّى اْلَتَجَأ إَِلى َشجَ  ْن ِعنِْدِه، َفَسلَّ
َرٍة ُمْسَتْرِوًحا إَِلى ُيِرَيُه َذلَِك مِ

َة النَّْوِم َلَدَغْتُه النَّْمَلُة  ا َوَجَد َلذَّ ل َها، َوِعنَْدَها َقْرَيُة النَّْمِل، َفَغَلَبُه النَّْوُم، َفَلمَّ
َِ

تِي ِعنَْدَها  َجَرَة الَّ ، َوَأْحَرَ  تِْلَك الشَّ َفَأْضَجَرْتُه، َفَدَلَكُهنَّ بَِقَدمِِه َفَأْهَلَكُهنَّ

ا َلَدَغْتَك َنْمَلُة َفَكْيَف َأَصْبَت اْلَباِقيَن َمَس  اِكنُُهْم، َفَأَراُه اهلُل اْلِعْبَرَة فِي َذلَِك آَيًة: َلمَّ

َها! ُيِريُد َأْن ُينَب َهُه َأنَّ اْلُعُقوَبَة مَِن اهلل
َتَعاَلى َتُعمُّ َفَتِصيُر َرْحَمًة َعَلى   ِ بُِعُقوَبتِ

ا َونِْقَمًة َعَلى اْلَعاِصي. الُمطِيِع َوَطَهاَرًة َوَبرَ   َكًة، َوَشرًّ

َوَعَلى َهَذا َفَلْيَس فِي اْلَحِديِث َما َيُدلُّ َعَلى َكَراَهٍة َواَل َحْظٍر فِي َقْتِل النَّْمِل، 

َفإِنَّ َمْن آَذاَك َحلَّ َلَك َدْفُعُه َعْن َنْفِسَك، َواَل َأَحَد مِْن َخْلِقِه َأْعَظُم ُحْرَمًة مَِن 

مِِن، َوَقْد ُأبِيَح َلَك َدْفُعُه َعنَْك بَِقْتٍل َوَضْرٍب َعَلى اْلِمْقَداِر، َفَكْيَف بِاْلَهَوام  الُمؤْ 

َرْت َلَك َوُسل ْطَت َعَلْيَها، َفإَِذا آَذاَك ُأبِيَح َلَك َقْتُلُه. َوُرِوَي  تِي َقْد ُسخ  َواب  الَّ َوالدَّ

 ِل َفاْقُتْلُه. َعْن إِْبَراِهيَم: َما آَذاَك مَِن النَّمْ 

َدلِيُل َعَلى َأنَّ الَِّذي ُيْؤِذي ُيْؤَذى َوُيْقَتُل، َوُكلََّما  «َأاَل َنْمَلُة َواِحَدةُ » َوَقْوُلُه:

َكاَن اْلَقْتُل لِنَْفٍع َأْو َدْفِع َضَرٍر َفاَل َبْأَس بِِه ِعنَْد اْلُعَلَماِء. َوَأْطَلَق َلُه َنْمَلًة َوَلْم 

َنَُّه َلْو َيُخصَّ تِْلَك ال
ِ
َنَُّه َلْيَس الُمَراُد اْلِقَصاَص، أل

ِ
تِي َلَدَغْت مِْن َغْيِرَها، أل نَّْمَلَة الَّ

تِي َلَدَغْتَك، َوَلكِْن َقاَل: َأاَل َنْمَلُة َمَكاَن َنْمَلٍة، فعم الربئ  َأَراَدُه َلَقاَل َأاَل َنْمَلُتَك الَّ

َ بَِذلَِك، لَِيْعَلَم َأنَُّه َأرَ 
اَد َأْن ُيَنب َهُه لَِمْسَأَلتِِه َربَُّه فِي َعَذاِب َأْهِل َقْرَيٍة َوفِيِهُم َواْلَجانِي
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َّ َكاَنِت اْلُعُقوَبُة لِْلَحَيَواِن بِالتَّْحِريِق 

الُمطِيُع َواْلَعاِصي. َوَقْد ِقيَل: إِنَّ َهَذا النَّبِي

اَلى فِي إِْحَراِ  اْلَكثِيِر مَِن النَّْمِل اَل َجاِئَزًة فِي َشْرِعِه، َفلَِذلَِك إِنََّما َعاَتَبُه اهلُل َتعَ 

ْحَراِ . َأاَل َتَرى َقْوَلُه:  ْقَت َنْمَلًة  «َفَهالَّ َنْمَلًة َواِحَدةً »فِي َأْصِل اإْلِ َأْي: َهالَّ َحرَّ

َّ َقْد َنَهى َعِن التَّْعِذيِب بِالنَّارِ 
. َوَقاَل: َواِحَدًة. َوَهَذا بِِخاَلِف َشْرِعَنا، َفإِنَّ النَّبِي

ُب بِالنَّاِر إِالَّ اهللُ » ، َوَكَذلَِك َأْيًضا َكاَن َقْتُل النَّْمِل ُمَباًحا فِي َشِريَعِة َذلَِك «اَل ُيَعذ 

ا َشْرُعَنا َفَقْد َجاَء مِْن َحِديِث  ْبُه َعَلى َأْصِل َقْتِل النَّْمِل. َوَأمَّ
، َفإِنَّ اهلَل َلْم َيْعتِ

 
النَّبِي

ُ َعْن َذلَِك. َوَقْد َكِرَه َمالُِك َقْتَل النَّْمِل إِالَّ َأْن َيُضرَّ  اْبِن َعبَّاسٍ 
َوَأبِي ُهَرْيَرَة النَّْهي

َّ إِنََّما َعاَتَبُه اهلُل َحْيُث 
َواَل ُيْقَدُر َعَلى َدْفِعِه إِالَّ بِاْلَقْتِل. َوَقْد ِقيَل: إِنَّ َهَذا النَّبِي

ْفَح، َلِكْن َوَقَع اْنَتَقَم لِنَْفِسِه بِإِْهاَلِك َج  ْبَر َوالصَّ ْمٍع آَذاُه َواِحُد، َوَكاَن اأْلَْوَلى الصَّ

 َأنَّ َهَذا النَّْوَع ُمْؤٍذ لَِبنِي آَدَم، َوُحْرَمُة َبنِي آَدَم َأْعَظُم مِْن ُحْرَمِة َغْيِرِه مَِن 
 
لِلنَّبِي

 َلْم اْلَحَيَواِن َغْيِر النَّاطِِق، َفَلِو اْنَفَرَد َلُه َهَذا ال
ُّ
ْبِعي ي الطَّ نََّظُر َوَلْم َينَْضمَّ إَِلْيِه التََّشف 

ِذي َدلَّ َعَلْيِه ِسَياُ  اْلَحِديِث  ي الَّ ا اْنَضاَف إَِلْيِه التََّشف  ْن َلمَّ
ُيَعاَتْب. َواهلُل َأْعَلُم. َلكِ

 هُعوتَِب َعَلْيِه. ا
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 قتل الفواسق الخمس

 أْلَْعَورِ َواْخَتَلُفوا فِي َقْتِل َفْرِخ ا-763

 

ــَررِ   ــِل الضَّ ــَل فِْع ــَديَّا َقْب ــِن اْلُح  َواْب

 
 َفِقيَل ]اَل[ َيْعنِـى بَِلْفـِظ اْلَخَبـرِ -769

 

ــــَررِ   ــــَقْت بِالضَّ ــــا َفَس ــــا َم َنََّه
ِ
  أل

 
ا َكَمــنْ -767 ـــمَّ ــُل َل ُّ َقاِئ

ــافِِعي  َوالشَّ

 

 فِــي َنْفِســَها مِــَن اْلَباَلَيــا َوَســَكنْ  

 
ْقرِ َيُجو« َرْوَضةٍ »فِي -763  ُز َقْتُل الصَّ

 

 َواْلُكــْرُه فِــي اْلَكْلــِب اْلَجُهــوِل َفــاْدرِ  

 
مُ -765  َواْلَقْتــُل فِــي ُمَعلَّــٍم ُمَحــرَّ

 

  َوَلـــْيَس َمـــا َقـــْد َقاَلـــُه ُمَســـلَّمُ  

 
ـَيرْ -766  َنصَّ فِيِه فِـي الس 

ُّ
افِِعي  َفالشَّ

 

  َعَلــى َجــَواِز اْلَقْتــِل َهــَذا َمــا اْشــَتَهرْ  

 :الشرح 

ت هذه األبيات ما سبقت اإلشارة إليه من جواز قتل الفواسق تضمن

الخمس باالتفا  واستحباب قتل الوزغة وما أمر الشارع بقتله ثم ذكر هنا 

 الخالف يف أفراخ الفواسق الخمس التي جوز الشارع قتلهن.

 ( وما بعدها:3/363) المحلى قال ابن حزم يف

َوز  َوَحاَلُل لِلُمْحِرِم َذْبُح َما َعَدا ا َجاِج، َواإْلِ ا َيْأُكُلُه النَّاُس مَِن الدَّ مَّ
ْيَد مِ لصَّ

بِِل، َواْلَبَقِر، َواْلَغنَِم،  الُمَتَملَِّك، َواْلُبَرِك الُمَتَملَِّك، َواْلَحَماِم الُمَتَملَِّك، َواإْلِ

اَل ِخاَلَف فِيِه مِْن َوَهَذا  -اْلِحلُّ َواْلَحَرُم َسَواُء  -َواْلَخْيِل، َوُكل  َما َلْيَس َصْيًدا 
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ْمُه؛ َوَكَذلَِك َيْذَبُح ُكلَّ َما َذَكْرَنا اْلَحاَلُل فِي اْلَحَرِم باَِل  َأَحٍد َمَع َأنَّ النَّصَّ َلْم ُيَحر 

 ِخاَلٍف َأْيًضا َمَع َأنَّ النَّصَّ َلْم َيْمنَْع مِْن َذلَِك؟

َولِلُمِحل  فِي اْلَحَرِم َواْلِحل  َقْتُل وقال: َوَجاِئُز لِلُمْحِرِم فِي اْلِحل  َواْلَحَرِم، 

َباِع، َواْلَقْمِل، َواْلَبَراِغيِث،  ُكل  َما َلْيَس بَِصْيٍد مَِن اْلَخَناِزيِر، َواأْلُْسِد َوالس 

 َوِقْرَداِن َبِعيِرِه َأْو َغْيِر َبِعيِرِه، َواْلَحَلِم َكَذلَِك.

اْلِفْئَراِن، َواْلِحَدأِ َواْلِغْرَباِن، َواْلَعَقاِرِب، َوَنْسَتِحبُّ َلُهْم َقْتَل اْلَحيَّاِت، وَ 

اَلِب اْلَعُقوَرِة، ِصَغاُر ُكل  َذلَِك َوِكَباُرُه َسَواُء، َوَكَذلَِك اْلَوَزُغ َوَساِئُر اْلَهَوام  
َواْلكِ

ٍء مِْن ُكل  َما َذَكْرَنا َواَل فِي اْلَقْمِل. -
ْ
 َواَل َجَزاَء فِي َشي

 َعْن َقْتلِِه مِْن ُهْدُهٍد، َأْو ُصَرٍد، َأْو ُضْفَدٍع، َأْو َنْمٍل: َفَقْد  َفإِْن َقَتَل 
َ
َما ُنِهي

 َعَصى َواَل َجَزاَء فِي َذلَِك.

: َأنَّ اهلَل َتَعاَلى َأَباَح َقْتَل َما َذَكْرَنا، ُثمَّ َلْم َينَْه الُمْحِرَم إالَّ -ُبْرَهاُن َما َذَكْرَنا 

ْيدِ  َفَقْط، َواَل َنَهى إالَّ َعْن َصْيِد اْلَحَرِم َفَقْط، َواَل َجَعَل اْلَجَزاَء إالَّ  َعْن َقْتِل الصَّ

ْيِد َفَقْط.  فِي الصَّ

َم َما َلْم َيْأِت النَّصُّ بَِتْحِريِمِه، َأْو َجَعَل َجَزاًء فِيَما َلْم َيْأِت النَّصُّ  َفَمْن َحرَّ

َع فِي الد    يِن َما َلْم َيْأَذْن بِِه اهلُل.بِاْلَجَزاِء فِيِه: َفَقْد َشرَّ

َوَقاَل َأُبوَحنِيَفَة: اَل َيْقُتُل الُمْحِرُم َشْيًئا مَِن اْلَحَيَواِن إالَّ اْلَكْلَب اْلَعُقوَر، 

ْئَب َفَقْط، َواَل َجَزاَء َعَلْيِه فِيَها.  َواْلَحيََّة، َواْلَعْقَرَب، َواْلِحَدَأَة، َواْلُغَراَب، َوالذ 
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ا اأْلَ  ، َواْلِخنِْزيُر، َوَساِئُر ِسَباِع َذَواِت َفَأمَّ بُّ ُبُع، َوالدُّ َسُد، َوالنَِّمُر، َوالسَّ

ْيِر َفِفيَها اْلَجَزاُء إالَّ َأْن َتُكوَن اْبَتَدَأْتُه َفاَل َجَزاَء َعَلْيِه  اأْلَْرَبِع، َوَجِميُع ِسَباِع الطَّ

ٍء فِيَها، َوَجَزاُؤَها ِعنَْدُه اأْلََقلُّ مِْن ِقيمَ 
ْ
ِة ُكل  َذلَِك َأْو َشاُة، َواَل َيَتَجاَوُز بَِجَزاِء َشي

َء َعَلْيِه، َواَل َيْقُتُل 
ْ
مِْن َذلَِك َشاًة َواِحَدًة، َوَيْقُتُل اْلِقْرَداَن َعْن َبِعيِرِه َواَل َشي

، ر  َل، َفإِْن َقَتَلَها َأْطَعَم َشْيًئا، َوَلُه َقْتُل اْلُبْرُغوِث، َوالذَّ َواْلَبُعوِض، َواَل َجَزاَء  اْلُقمَّ

 فِي َذلَِك.

َباُع َأْو َلْم َتْبَتِدْئُه َعَلْيِه اْلَجَزاُء فِيَما َقَتَل  َوَقاَل ُزَفُر: َسَواُء اْبَتَدَأِت الُمْحِرَم الس 

: اَل َيْقُتُل الُمْحِرُم اْلَحيََّة، َواَل اْلَوَزَغ، َواَل َشْيًئا غَ  ْيَر مِنَْها؛ َوَقاَل الطََّحاِويَّ

 اْلِحَدَأِة، َواْلُغَراِب، َواْلَكْلِب اْلَعُقوِر، َواْلَفْأَرِة َواْلَعْقَرِب.

َوَقاَل َمالُِك: َيْقُتُل الُمْحِرُم اْلَفْأَرَة، َواْلَعْقَرَب، َواْلِحَدَأَة، َواْلُغَراَب، 

إالَّ َأنَُّه َكِرَه َقْتَل  َواْلَكْلَب اْلَعُقوَر، َواْلَحيََّة، َوَجِميَع ِسَباِع َذَواِت اأْلَْرَبِع،

 اْلُغَراِب، َواْلِحَدَأِة، إالَّ َأْن ُيْؤِذَياُه.

، َوفِيِهَما اْلَجَزاُء َعَلى َمْن 
 
َواَل َيُجوُز َلُه َقْتُل الثَّْعَلِب، َواَل اْلِهر  اْلَوْحِشي

 َقَتَلُهَما، إالَّ إِن اْبَتَدآُه بِاأْلََذى.

َباِع َأْصاًل َواَل َقْتُل اْلَوَزِغ، َواَل َقْتُل اْلَبُعوِض، َواَل َيُجوُز َلُه َقْتُل ِصغَ  اِر الس 

ْيِر،  ًة، َفإِْن َقَتَلُه َأْطَعَم َشْيًئا، َواَل َيْقُتُل َشْيًئا مِْن ِسَباِع الطَّ َواَل ِقْرَداِن َبِعيِرِه َخاصَّ

 َجَدُه َعَلى َنْفِسِه.َفإِْن َفَعَل َفِفيَها اْلَجَزاُء، َوَلُه َقْتُل اْلُقَراِد إَذا وَ 
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َواَل َيُجوُز َلُه َقْتُل ِصَغاِر اْلِغْرَباِن، َواَل ِصَغاِر اْلِحَدَأِة؛ َواْخُتلَِف َعنُْه فِي 

َل، َفإِْن َقَتَلَها َأْطَعَم َشْيًئا.  ِصَغاِر اْلِفْئَراِن َأَيْقُتُلَها َأْم اَل؟ َقاَل: َواَل َيْقُتُل اْلُقمَّ

 
 
افِِعي  َكَقْولِنَا إالَّ فِي الثَّْعَلِب َفإِنَُّه َرَأى فِيِه اْلَجَزاَء. َوَقْوُل الشَّ

ينَا َعْن ُمَجاِهٍد: َقت ْل اْلِحَدَأَة، َواْرِم اْلُغَراَب، َواَل َتْقُتْلُه.  َوُرو 

ادِ  ْبِن َأبِي ُسَلْيَماَن َعْن إْبَراِهيَم َقاَل:  َومِْن َطِريق َوِكيٍع َعْن ُسْفَياَن َعْن َحمَّ

 اَل َيْقُتُل الُمْحِرُم اْلَفْأَرَة.

َباُع  ٍد: ُكلُّ َما َذَكْرَنا آَراُء َفاِسَدُة ُمَتَناِقَضُة، َوَلِئْن َكاَنِت الس  َقاَل َأُبوُمَحمَّ

ْيِد؛ َفَرَأى  ي اْلَحَرِم َفإِنَّ َتْفِريَق َأبِي َحنِيَفَة َبْيَن َجَزاِء الصَّ
َمًة َعَلى الُمْحِرِم َوفِ ُمَحرَّ

َباِع َفَلْم  فِيهِ  ْهَداِء َوَلْو َثاَلَثًة، َأْو َأْرَبَعًة َوَبْيَن َجَزاِء الس 
ِقيَمَتُه َيْبَتاُع َما َبَلَغْت مَِن اإْلِ

َيَر فِيَها إالَّ اأْلََقلَّ مِْن ِقيَمتَِها َأْو َشاًة َفَقْط اَل َيِزيُد َعَلى َواِحَدٍة: َعَجُب اَل َنظِيَر 

َتَعاَلى مِنُْه، َوَقْوُل بِاَل ُبْرَهاٍن اَل مِْن ُقْرآٍن، َواَل  ِ َنْبَرُأ إَلى اهللَلُه؟، َوِديُن َجِديُد 

 ُسنٍَّة. َواَل ِرَواَيٍة َسِقيَمٍة. َواَل َقْوِل َأَحٍد ُيْعَرُف َقْبَلُه.

َداِد. َن السَّ
 َواَل ِقَياٍس. َواَل َرْأٍي َلُه َنِصيُب مِ

َغاِر اْلِغْرَباِن، َواْلُحَديَّا، َوَبْيَن ِصَغاِر اْلَعَقاِرِب، َوَكَذلَِك َتْفِريُق َمالٍِك َبْيَن ِص 

ْيِر، َوَبْيَن ِسَباِع َذَواِت اأْلَْرَبِع.  َواْلَحيَّاِت، َوَبْيَن ِسَباِع الطَّ
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َفإِْن َقاُلوا: ِقْسَنا ِسَباَع َذَواِت اأْلَْرَبِع َعَلى اْلَكْلِب اْلَعُقوِر؟ ُقْلنَا: َفَهالَّ ِقْسُتْم 

ُبِع َوَعَلى ِس  ْيِر َعَلى اْلِحَدَأِة؟ َأْو َهالَّ ِقْسُتْم ِسَباَع َذَواِت اأْلَْرَبِع َعَلى الضَّ َباَع الطَّ

وا فِي اْلِقْرَداِن بَِأنََّها مَِن اْلَبِعيِر؟.  الثَّْعَلِب ِعنَْدُكْم؟ َواْحَتجُّ

: َهَذا َكاَلُم َفاِحُش اْلَفَساِد لَِوْجَهْيِن، أَ 
ِ
َحُدُهَما: َأنَُّه َباطُِل َوَما َكاَنِت َقاَل َعلِي

بِِل، َوالثَّانِي: َأنَُّه َما ُعلَِم فِي ِديِن اهلل َدًة مَِن اإْلِ َتَعاَلى إْحَراُم  ِ اْلِقْرَداُن َقطُّ ُمَتَول 

َقتِِه َما َكاَن َعَلى َبِعيٍر َوَلْو َأنَّ ُمْحِرًما َأْنَزى َبِعيَرُه َعَلى َناَقٍة َأْو َأْنَزى َبِعيًرا َعَلى َنا

َب بَِأْكِل اْلِقْرَداِن َلُه؟ إنَّ َهَذا َلَعَجُب  ُء، َفَكْيَف َأْن ُيَعذَّ
ْ
َعَلْيِه فِي َذلَِك َشي

ْنَساِن؟ َفُقْلنَا: َفَكاَن َماَذا؟ َوُهْم اَل َيْخَتلُِفوَن َأنَّ  وا فِي اْلَقْمَلِة بَِأنََّها مَِن اإْلِ َواْحَتجُّ

نْ  َفاَر مَِن اإْلِ ُء، َوَقاُلوا: ُهَو الصُّ
ْ
َساِن َوَلْو َقَتَلَها الُمْحِرُم َلْم َيُكْن فِيَها ِعنَْدُهْم َشي

إَماَطُة اأْلََذى َعْن َنْفِسِه؟ َفُقْلنَا: َنَعْم َفَكاَن َماَذا؟ َوَما َأَمَر اهلُل َتَعاَلى َقطُّ فِي إَماَطِة 

ٍء َوَأْنُتمْ 
ْ
ْأِس بَِشي ِل َوَحكَّ  اأْلََذى بَِغْيِر َحْلِق الرَّ مَّ ي َأنَّ َتْعِصيَر الدُّ

اَل َتْخَتلُِفوَن فِ

َء َعَلْيِه فِي 
ْ
اْلِجْلِد َوَغْسَل اْلَقَذى َعِن اْلَعْيِن َوَقْتَل اْلَبَراِغيِث إَماَطُة َأًذى َواَل َشي

أْلََذى بَِحْلِق َذلَِك ِعنَْدُكْم؛ َوإِْذ ِقْسُتْم إَماَطَة اأْلََذى َحْيُث اْشَتَهْيُتْم َعَلى إَماَطِة ا

ْأِس َوإِالَّ َفَقْد َخَلْطُتْم  يَها َما فِي إَماَطِة اأْلََذى بَِحْلِق الرَّ
ْأِس َفاْجَعُلوا فِ الرَّ

ُه َمْرِجُعُه إَلى َشْيَئْيِن،  : َوَهَذا اْلَباُب ُكلُّ
ِ
َوَتنَاَقْضُتْم َوَأْبَطْلُتْم ِقَياَسُكْم؟ َقاَل َعِلي

ًدا َتَعاَلى:  ِ َأَحُدُهَما: َقْوُل اهلل نُْكْم ُمَتَعم 
ْيَد َوَأْنُتْم ُحُرُم َوَمْن َقَتَلُه مِ ﴿ال َتْقُتُلوا الصَّ

يَناُه مِْن َطِريِق  -اآْلَيَة [ 25]المائدة: َفَجَزاُء مِْثُل َما َقَتَل مَِن النََّعِم﴾ َوإَِلى َما ُرو 
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َواب  إَذا َأْحَرْمنَا؟ َقاَل: َما َنْقتُ   ِ َنافٍِع َعِن اْبِن ُعَمَر ِقيَل: َيا َرُسوَل اهلل َن الدَّ

ُل مِ

: اْلِحَدَأُة، َواْلُغَراُب، َواْلَعْقَرُب، َواْلَفْأَرُة، » َخْمُس اَل ُجنَاَح َعَلى َمْن َقَتَلُهنَّ

 .«َواْلَكْلُب اْلَعُقورُ 

 صلى  ِ ْبِن َعْبِداهلل َومِْن َطِريِق َسالِمِ 
 
اهلل عليه  ْبِن ُعَمَر َعْن َأبِيِه َعِن النَّبِي

ْحَراِم: اْلَفْأَرُة، »وسلم:  َخْمُس اَل ُجنَاَح َعَلى َمْن َقَتَلُهنَّ فِي الَحَرِم َواإْلِ

 .«َواْلُغَراُب، َواْلِحَدَأُة َواْلَعْقَرُب، َواْلَكْلُب اْلَعُقورُ 

: َفَقاَل َقاِئُلوَن: َقْد َأَمَر اهلُل َتَعاَلى َرُسوَلُه بِاْلَبَياِن وَ 
ِ
ُسِئَل: َماَذا َيْقُتُل َقاَل َعلِي

اَلُم  -الُمْحِرُم؟ َفَأَجاَبُهْم  بَِهِذِه اْلَخْمِس، َوَأْخَبَر َأنَُّه اَل ُجنَاَح فِي  -َعَلْيِه السَّ

ْحَراِم، َفَلْو َكاَن ُهنَالَِك َساِدُس َلَبيَّنَُه  ي اْلَحَرِم َواإْلِ
ِهنَّ فِ

اَلُم  -َقْتلِ  -َعَلْيِه السَّ

يِن ُسِئَل َعنُْه، َفَصحَّ َأنَّ َما َعَدا َهِذِه اْلَخْمَسَة  َوَحاَشا َلُه مِنْ  َن الد 
َأْن ُيْغِفَل َشْيًئا مِ

.  اَل َيُجوُز َقْتُلُهنَّ

َبِي َحنِيَفَة َأْن 
ِ
ِديَن أل ُن الُمَقل  ْحتَِجاُج اَل ُيَمك 

ِ
ٍد: َوَهَذا اال َقاَل َأُبوُمَحمَّ

َنَُّهْم ُكلَُّهْم 
ِ
وا بِِه أل ، َفَأَضاَف َيْحَتجُّ يِهنَّ

َقْد َزاُدوا إَلى َهِذِه اْلَخْمِس َما َلْم ُيْذَكْر فِ

ْئَب، َواْلَحيَّاِت، َواْلِجْعاَلَن َواْلَوَزَغ، َوالنَّْمَل، َواْلُقَراَد  : الذ  َأُبوَحنِيَفَة إَلْيِهنَّ

 َواْلَبُعوَض.

ِذي رُ  ْئَب لِْلَخَبِر الَّ ينَاُه مِْن َطِريِق َوِكيٍع َعْن ُسْفَياَن َفإِْن َقاُلوا: إنََّما ِزْدَنا الذ  و 

 صلى اهلل عليه وسلم َقاَل:  َعِن اْبِن َحْرَمَلَة َعْن َسِعيدِ 
 
ْبِن الُمَسي ِب َعِن النَّبِي
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ْئَب » يَناُه مِْن «َيْقُتُل الُمْحِرُم الذ  ، َوالُمْرَسُل َوالُمْسنَُد َسَواُء؟ ُقْلنَا: َفُقوُلوا بَِما ُرو 

ْبُن َأبِي ِزَياٍد َنا  ْبِن َحنَْبٍل َعْن ُهَشْيٍم َقاَل: َأَنا َيِزيدُ  ِق َأبِي َداُود َعْن َأْحَمدَ َطِري

ْحَمنِ  : َأنَّ َرُسوَل اهلل َعْبُدالرَّ ُّ َعْن َأبِي َسِعيٍد اْلُخْدِري 
صلى  ِ ْبُن َأبِي ُنْعٍم اْلَبَجلِي

ا َيْقُتُل الُمْحِرمُ  الَحيَُّة، َواْلَعْقَرُب، َواْلُفَوْيِسَقُة، »؟ َفَقاَل: اهلل عليه وسلم ُسِئَل َعمَّ

ُبُع اْلَعاِدي َفاْقُتُلوا  «َوَيْرمِي اْلُغَراَب َواَل َيْقُتُلُه، َواْلَكْلُب اْلَعُقوُر، َواْلِحَدَأُة، َوالسَّ

 ُكلَّ َسُبٍع َعاٍد.

اَلُم  -َوَلْم َيُقْل  ُبُع اْلَعاِدي َعَلْيهِ -َعَلْيِه السَّ  َبْل َأْطَلَقُه إْطاَلًقا. : السَّ

َنَّ 
ِ
ا َنْحُن َفَلْم َنْأُخْذ بَِما فِي َهَذا اْلَخَبِر مَِن النَّْهِي َعْن َقْتِل اْلُغَراِب؛ أل َوَأمَّ

َوَقْد َقاَل فِيِه اْبُن الُمَباَرِك: اْرِم بِِه، َعَلى ُجُموِد لَِساِن  -ْبُن َأبِي ِزَياٍد  َراِوَيُه َيِزيدُ 

يِه اْبِن الُمبَ  ِة َتَوق  َم فِيِه ُشْعَبُة، َوَأْحَمُد  -اَرِك َوِشدَّ َوَقاَل فِيِه َيْحَيى: اَل  -َوَتَكلَّ

ْقته. -ُيْحَتجُّ بَِحِديثِِه  َبُه َأُبوُأَساَمَة، َوَقاَل: َلْو َحَلَف َخْمِسيَن َيِمينًا َما َصدَّ  َوَكذَّ

 َسُبُع ُذو َناٍب  -ُبِع اْلَجَزاَء فِي الضَّ  ِ َفإِْن َقاُلوا: َقْد َجَعَل َرُسوُل اهلل
َ
؟ -َوِهي

ِذي َأْوَجَب َأْن َتِقيُسوا   َصْيُد َفَما الَّ
َ
َباِع َفِهي ْن َبْيِن الس 

 َحاَلُل مِ
َ
ُقْلنَا: َنَعْم، َوِهي

ْئِب  ُبِع اْلَحاَلِل َأْكُلَها؟ َوَلْم َتِقيُسوَها َعَلى الذ  َمِة َعَلى الضَّ َباِع الُمَحرَّ  َساِئَر الس 

الَِّذي ُهَو َحَراُم ِعنَْدُكْم؟ َوَقْد َصحَّ َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة َأنَّ اأْلََسَد: ُهَو اْلَكْلُب 

َحاَبِة ُيْعَرُف فِي  َغِة، َواَل ُمَخالَِف َلُه مَِن الصَّ ُة فِي اللُّ اْلَعُقوُر، َوَأُبوُهَرْيَرَة ُحجَّ

 َذلَِك.
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ا َهِذِه اأْلَ  ٍد: َأمَّ ْقَواُل َفَظاِهَرُة اْلَفَساِد، َوَلْم َيْبَق اْلَكاَلُم إالَّ فِي َقاَل َأُبوُمَحمَّ

َتْخِصيِص اْلَخَبِر الَمْذُكوِر مِْن ]َهِذِه[ اآْلَيِة َوإِْلَحاِ  َما َعَدا َما َذَكَر فِي َهَذا 

اْلَخَبِر اْلَخَبِر بِالتَّْحِريِم، َأْو َتْخِصيِص اآْلَيِة َوإِْلَحاِ  َما َعَدا َما َذَكَر فِيَها بِ 

الَمْذُكوِر، َأْو َأْن َنْحُكَم بَِما فِي اآْلَيِة َوبَِما فِي اْلَخَبِر َوَنْطُلَب ُحْكَم َما َلْم ُيْذَكْر 

ْيِن. ْن َغْيِر َهَذْيِن النَّصَّ
 فِيِهَما مِ

اَلِن ُمَتَعاِرَضْيِن َلْيَس َأَحُدُهَما َأْوَلى : َفَكاَن اْلَوْجَهاِن اأْلَوَّ ِ
مَِن  َقاَل َعلِي

اآْلَخِر؛ َوَأْيًضا: َفإِنَّ إْلَحاَ  َما َلْم َيْذُكْر فِي اآْلَيِة بَِما َذَكَر فِيَها، َأْو إْلَحاَ  َما َلْم 

ُه َباطُِل، َوَتَعدٍّ لُِحُدوِد اهلل : ِ َيْذُكْر فِي اْلَخَبِر بَِما َذَكَر فِيِه ِقَياُس َواْلِقَياُس ُكلُّ

 
ِ
َلَم َنْفَسُه﴾ ﴿َوَمْن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اهلل ََ يِن بَِما َلْم  [،3]الطال : َفَقْد  َع فِي الد  َوَشرَّ

، َفَلْم َيْبَق إالَّ اْلَوْجُه الثَّالُِث، َفَكاَن ُهَو اْلَحقَّ  َيْأَذْن بِِه اهلُل َتَعاَلى، َوَهَذا اَل َيِحلُّ

 َتَعاَلى َولَِرُسولِِه 
ِ
ْئتَِماُر هلل

ِ
َنَُّه ُهَو اال

ِ
اَلُم َعَلْيِه ا -أل  َوَتْرُك َتَعدٍّ لُِحُدوِدِهَما. -لسَّ

ْحَراِم َواْلَحَرِم َقْتَل -َفنََظْرَنا فِي َذلَِك  َم فِي اإْلِ : َفَوَجْدَنا اهلَل َتَعاَلى إنََّما َحرَّ

ْيِد، َوَجَعَل َعَلى َمْن َقَتَلُه َوُهَو َحَرُم بِاْلَعْمِد اْلَجَزاَء، َفَوَجَب اْلَقْوُل بَِذلَِك.  الصَّ

اَلُم  - ِ َوَوَجْدَنا َرُسوَل اهلل َقْد َأْخَبَر بَِأنَّ الُمْحِرَم َيْقُتُل اْلَخْمَس  -َعَلْيِه السَّ

ِهنَّ فِي َحَرٍم، َأْو إْحَراٍم َفَوَجَب اْلَقْوُل بَِذلَِك.
 الَمْذُكوَراِت، َوَأنَُّه اَل ُجنَاَح فِي َقْتلِ

ا َلْيَس َصْيًدا ُثمَّ َنَظْرَنا فِيَما َعَدا اْلَخْمَس الَمذْ  مَّ
: َفَوَجْدَنا اْلَكاَلَم -ُكوَراِت مِ

فِيِهَما فِي َمْوِضَعْيِن َأَحُدُهَما: َقْتُلَها، َوالثَّانِي: َهْل فِي َقْتلَِها َجَزاُء َأْم اَل؟ َفَنَظْرَنا 
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َنَّ -فِي إيَجاِب اْلَجَزاِء فِي َذلَِك 
ِ
ُه َلْيَس فِي : َفَوَجْدَناُه َباطِاًل اَل إْشَكاَل فِيِه، أل

ُء مَِن النُُّصوِص 
ْ
َهَذا اْلَخَبِر َدلِيُل َعَلى إيَجاِب َجَزاٍء فِي َذلَِك َأْصاًل َواَل َشي

يِن َلْم َيْأَذْن بِِه اهلُل َتَعاَلى؛ َفَبَطَل ُجْمَلًة  ُكل َها؛ َفَكاَن اْلَقْوُل بَِذلَِك َشْرًعا فِي الد 

 َرب  اْلَعاَلِمينَ 
ِ
 .َواْلَحْمُد هلل

 َعَلى َجَواِب -ُثمَّ َنَظْرَنا فِي َقْتلَِها 
 
: َفَوَجْدَنا َمْن َمَنَع مِنُْه َيُقوُل: اْقتَِصاُر النَّبِي

ا َيْقُتُل الُمْحِرُم َعَلى َهِذِه اْلَخْمِس َدلِيُل َعَلى َأنَّ َما َعَداَها بِِخاَلفَِها؟  اِئِل َعمَّ السَّ

اَلُم  -َوَلْواَل َذلَِك َلَكاَن َكاَلُمُه  اِئِل َواَل  -َعَلْيِه السَّ َغْيَر ُمْسَتْوِعٍب لَِجَواِب السَّ

ُمَبي ٍن َلُه ُحْكَم َما َسَأَل َعنُْه، َوَحاَشا َلُه مِْن َهَذا، َوَوَجْدَنا َمْن َأَباَح َقْتَلَها َيُقوُل: 

ًة بِقَ  ِ اْقتَِصاُر اهلل ْيِد َخاصَّ ْن َقْتِل الصَّ
َم ْولِِه َتَعاَلى: َتَعاَلى َعَلى الَمنِْع مِ ﴿َوُحر 

ْيَد  [26]المائدة: َعَلْيُكْم َصْيُد اْلَبر  َما ُدْمُتْم ُحُرًما﴾ َدلِيُل َعَلى َأنَّ َما َعَدا الصَّ

ْيِد فِي َذلَِك، َوَلْواَل َذلَِك َلَكاَن َكاَلُمُه َتَعاَلى َغْيَر ُمْسَتْوِعٍب لَِما  بِِخاَلِف الصَّ

ُم َعَلْيَنا َواَل   ُمَبي ٍن َلنَا ُحْكَم َما َأْلَزَمنَا إيَّاُه، َوَحاَشا َلُه مِْن َذلَِك َفَكاَن َهَذاِن ُيَحرَّ

ُل َما َنُقوُل: َأنَّ اْلَيِقيَن مِْن ُكل   َن النََّظِر فِيِهَما؟ َفَأوَّ
ْستِْداَلاَلِن ُمَتَقابَِلْيِن َفاَل ُبدَّ مِ

ِ
اال

ٍم َقْد َصحَّ بَِأنَّ اهلَل َتَعالَ 
ى َقْد َبيََّن َلَنا َما َأْلَزَمنَا، َوَأنَّ َرُسوَل اهللُمْسلِ

َقْد َبيََّن َلَنا َما  ِ 

ُه َعَلْيَنا َربُّنَا َتَعاَلى َوَنبِيَُّنا  ي َما َنصَّ َعَلْيِه  -َأْلَزَمَنا اهلُل َتَعاَلى، َوَلْم َيُجْز َلَنا َتَعد 

اَلُم  يَها ُحْكُم الصَّ -السَّ
ْيِد َوَلْيَس فِيَها ُحْكُم َغْيِرِه اَل بَِتْحِريٍم، ، َفَوَجْدَنا اآْلَيَة فِ

َواَل بِإَِباَحٍة، َوَوَجْدَنا اْلَخَبَر الَِّذي فِيِه ِذْكُر اْلَخْمِس الَمْحُضوِض َعَلى َقْتِلَها فِي 
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ْحَراِم َواْلِحل  َلْيَس فِيِه ُحْكُم َغْيِرَها اَل بَِتْحِريٍم، َواَل بِإَِبا َحٍة؛ َفَلْم َيُجْز اْلَحَرِم َواإْلِ

َأْن ُيَضاَف إَلى َهِذِه اآْلَيِة َواَل إَلى َهَذا اْلَحِديِث َما َلْيَس فِيِهَما، َفَوَجَب النََّظُر 

فِيَما َلْم ُيْذَكْر فِيِهَما َوَطَلُب ُحْكِمِه مِْن َغْيِرِهَما؛ َفَوَجْدَنا اْلَحَيَواَن ِقْسَمْيِن ِسَوى 

ْيِر، َوَذَواِت -اْلَخَبِر َما َذَكَر فِي اآْلَيِة وَ  : َفِقْسُم ُمَباُح َقْتُلُه: َكَجِميِع ِسَباِع الطَّ

، َواْلَقْمِل، َواْلِقْرَداِن، َواْلَحيَّاِت، َواْلَوَزِغ، َوَغْيِر  اأْلَْرَبِع، َواْلَخنَاِزيِر، َواْلَهَوام 

ا اَل ُيْخَتَلُف َأنَُّه اَل َحَرَج فِي َقْتلِِه.  َذلَِك مِمَّ

َفاِدِع، َوقِ  َرِد، َوالضَّ ُم َقْتُلُه بِنُُصوٍص َواِرَدٍة فِيِه: َكاْلُهْدُهِد، َوالصُّ ْسُم ُمَحرَّ

َوالنَّْحِل، َوالنَّْمِل؛ َفَوَجَب َأْن ُيْحَمَل ُكلُّ َذلَِك َعَلى ُحْكِمِه َكَما َكاَن، َوَأْن اَل 

ِن آَخُر، َوبَِغْيِر َنصٍّ  ََ ؛ َفَهَذا ُهَو اْلَحقُّ الَِّذي اَل َيُجوُز  ُينَْقَل بَِظنٍّ َقْد َعاَرَضُه 
ٍّ
َجلِي

يِه.  َتَعد 

 َفإِْن ِقيَل: َفإِنَّ َما اَل َيِحلُّ َأْكُلُه َقْد َيِصيُدُه الَمْرُء لُِيْطِعَمُه َجَواِرَحُه؟ 

ْيِد بَِقْولِهِ  َنَّ اهلَل َتَعاَلى َقْد َنصَّ َعَلْيَنا ُحْكَم الصَّ
ِ
َتَعاَلى:  ُقْلنَا: َهَذا َباطُِل أل

ْيِد َتَناُلُه َأْيِديُكْم َوِرَماُحُكْم لَِيْعَلَم اهلُل َمْن َيَخاُفُه  ٍء مَِن الصَّ ْ
﴿َلَيْبُلَونَُّكُم اهلُل بَِشي

 [.23]المائدة: بِاْلَغْيِب َفَمِن اْعَتَدى َبْعَد َذلَِك َفَلُه َعَذاُب َألِيُم﴾

ْيِد َتَناُلُه َأْيِديُكْم َوِرَماُحُكْم  ﴿َلَيْبُلَونَُّكُم اهللُ َوبَِقْولِِه َتَعاَلى:  ٍء مَِن الصَّ ْ
بَِشي

]المائدة: لَِيْعَلَم اهلُل َمْن َيَخاُفُه بِاْلَغْيِب َفَمِن اْعَتَدى َبْعَد َذلَِك َفَلُه َعَذاُب َألِيُم﴾

ُم َعَلْينَا إَذا َأْحرَ  [23 ْمنَا، َوَأنَُّه َتَصيُُّد َما َفَصحَّ َأنَّ الُمَحلََّل َلنَا إَذا َحَلْلنَا ُهَو الُمَحرَّ
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َزامِِه َيَتَبيَُّن َمْن َيَخاُف َربَُّه َتَعاَلى َفَيْلَتِزُم َما َأَمَر بِِه فِي 
َمنَا اهلُل ُحْكَمُه الَِّذي بِاْلتِ َعلَّ

ْن اَل َيَخاُف َربَُّه َفَيْعَتِدي َما َأَمَرُه تَ  يِه مِمَّ
َعاَلى؛ َصْيِدِه َوَيْجَتنُِب َما َنَهى َعنُْه فِ

َوَلْيَس َهَذا بَِيِقيٍن إالَّ فِيَما ُتُصي َد لأِْلَْكِل، َوَما َعلِْمَنا َقطُّ فِي ُلَغٍة َواَل َشِريَعٍة َأنَّ 

 اْلَجْرَي َخْلَف اْلَخَناِزيِر، َواأْلُْسِد، َوَقْتَلَها ُيْطَلُق َعَلْيِه اْسُم: َصْيٍد.

  ِ ِل اهللَفإِْن ِقيَل: َفَما َوْجُه اْقتَِصاِر َرُسو
ِ
َعَلى َهِذِه اْلَخْمِس؟ ُقْلنَا: َوبَِاهلل

ِهنَّ َمنُْدوُب إَلْيِه 
اِهُر اْلَخَبِر َيُدلُّ َعَلى َأنََّها َمْحُضوُض َعَلى َقْتلِ ََ َتَعاَلى التَّْوفِيُق: 

ا َيْمنَُع َأنْ  َيُكوَن َغْيُر  َوَيُكوُن َغْيُرُهنَّ ُمَباًحا َقْتُلُه َأْيًضا َوَلْيَس َهَذا اْلَخَبُر مِمَّ

َتْياَل  ِه َأْيًضا: َكاْلَوَزِغ، َواأْلََفاِعي، َواْلَحيَّاِت، َوالرُّ
اْلَخْمِس َمْأُموًرا بَِقْتلِ

 َوالثََّعابِيِن.

اَلُم  -َوَقْد َيُكوُن  َم َبَياُنُه فِي َهِذِه َفاْكَتَفى َعْن إَعاَدتَِها ِعنَْد  -َعَلْيِه السَّ َتَقدَّ

، َفَلْواَل َهَذا اْلَخَبُر َما َعلِْمَنا ِذْكِرِه اْلَخْمَس  َم ِذْكُرُه َلُهنَّ اْلَفَواِسَق، َوَلْم َيُكْن َتَقدَّ

اْلَحضَّ َعَلى َقْتِل اْلُغَراِب َواَل َتْحِريَم َأْكلِِه، َوَأْكِل اْلَفْأَرِة، َواْلَعْقَرِب، َفَلُه َأْعَظُم 

 َتَعاَلى اْلَحْمُد. -اْلَفاِئَدِة 
ِ
 َوهلل

َبِي َحنِيَفَة، َواَل لَِمالٍِك  َوَقدْ 
ِ
ٍء أل

ْ
ُه اَل َمْدَخَل فِي َشي ُقْلنَا: إنَّ َهَذا اْلِحَجاَج ُكلَّ

ْأِي  يَرٍة بِالرَّ
ْن َقْتِل َدَوابَّ َكثِ

َنَُّهْم َزاُدوا َعَلى اْلَخْمِس َدَوابَّ َكثِيَرًة، َوَمَنُعوا مِ
ِ
أل

ِد، َفاَل بِاآْلَيِة َتَعلَّ   ُقوا َواَل بِاْلَحِديِث.اْلَفاِسِد الُمَجرَّ
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َباِع َفُهَو َحَراُم  َنَُّه ُذو َناٍب مَِن الس 

ِ
: َفإِنَُّه َتنَاَقَض فِي الثَّْعَلِب، أل ُّ

افِِعي ا الشَّ َوَأمَّ

 َلْم َيْأِت َتْحلِيُلُه فِي َنصٍّ َقطُّ َوَلْيَس َصْيًدا.

ِن اْحَتجَّ مِْن َأْصَحاِب َأبِي َح  مَّ
ُه مِ نِيَفَة بَِحِديِث اْلَخْمِس َواْلَعَجُب ُكلُّ

 اْلَفَواِسِق َوَأْوَهَم َأنَُّه ُمَتَعل ُق بِِه َغْيُر ُمَتَعدٍّ َلُه؛ َوَقْد َكَذُبوا فِي َذلَِك َكَما َذَكْرَنا.

َبا َأْلَف ِصنٍْف  تَِّة فِي الر  ُثمَّ َلْم ُيَباُلوا بَِأْن َيِزيُدوا َعَلى َحِديِث اأْلَْصَناِف الس 

ينَا مِْن َطِريِق َوِكيٍع َنا ُسْفَياُن َعِن اَل ُيْذكَ  ي َغْيِرِه: ُرو 
ُر، اَل فِي َذلَِك اْلَخَبِر، َواَل فِ

َباِع َما َعَدا َعَلْيك َوَما َلْم َيْعُد َعَلْيك  َن الس 
اْبِن ُجَرْيٍج َعْن َعَطاٍء َقاَل: اْقُتْل مِ

، َقاَل: َواَل َبْأَس بَِأْن َيْقتُ  -َوَأْنَت ُمْحِرُم  يَّ نَّْوَر اْلَبر  ْئَب، َوالس  َل الُمْحِرُم: الذ 

 َوالنَّْسَر.

َنَُّه َصْيُد َحاَلُل َأْكُلُه؛ إْذ َلْم ُيَنصَّ 
ِ
ا النَّْسُر َفِفيِه اْلَجَزاُء؛ أل ٍد: َأمَّ َقاَل َأُبوُمَحمَّ

اِ  َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َعنْ -َعَلى َتْحِريِمِه  زَّ ْبِن ِديَناٍر  َعْمِرو : َومِْن َطِريِق َعْبِدالرَّ

َوَعْن َمْعَمٍر َعِن اْبِن َأبِي َنِجيٍح: َأنَّ الثَّْعَلَب  -َقاَل: َما َسِمْعنَا َأنَّ الثَّْعَلَب ُيْفَدى 

 َسُبُع، َوَأْنَكَر َأْن َيُكوَن فِيِه َجَزاُء، َأْو َأْن َيُكوَن َصْيًدا.

ْحَمنِ  ْبِن  ا ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ َعْن إْبَراِهيمَ ْبِن َمْهِديٍّ نَ  َومِْن َطِريِق َعْبِدالرَّ

ْبُن اْلَخطَّاِب بَِقْتِل اْلَحيَِّة،  ْبِن َغَفَلَة َقاَل: َأَمَرَنا ُعَمرُ  َعْبِداأْلَْعَلى َعْن ُسَوْيد

ْنُبوِر، َوَنْحُن ُمْحِرُموَن.  َواْلَعْقَرِب، َواْلَفْأِر، َوالزُّ
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ادِ  ْبِن َأبِي َرَباٍح  َعْن َحبِيٍب الُمَعل ِم َعْن َعَطاءِ  ْبِن َسَلَمةَ  َومِْن َطِريِق َحمَّ

ْنُبوِر َجَزاُء.  َقاَل: َلْيَس فِي الزُّ

اِ  َعْن ُسْفَياَن الثَّْوِري  َعْن َحبِيِب  زَّ ْبِن َأبِي َعْمَرَة َعْن  َومِْن َطِريِق َعْبِدالرَّ

 َل َوَزًغا َفَلُه بِِه َصَدَقُة.ْبِن ُجَبْيٍر َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َمْن َقتَ  َسِعيدِ 

 َوَعِن اْبِن ُعَمَر: اْقُتُلوا اْلَوَزَغ َفإِنَُّه َشْيَطاُن.

 َعِن اْلَقاِسمِ  َومِْن َطِريِق َوِكيٍع َعْن َحنَْظَلةَ 
 
ْبِن  ْبِن َأبِي ُسْفَياَن اْلُجَمِحي

دِ   ِ َها َكاَنْت َتْقُتُل اْلَوَزَغ فِي َبْيِت اهللْبِن َأبِي َبْكٍر َعْن َعاِئَشَة ُأم  الُمْؤمِنِيَن َأنَّ  ُمَحمَّ

 َتَعاَلى.

ْبُن َنافٍِع: َسَأْلت َعَطاًء َأُيْقَتُل اْلَوَزُغ فِي  َومِْن َطِريِق َوِكيٍع َقاَل إْبَراِهيمُ 

َحاَبةِ  َن الصَّ
 . اْلَحَرِم؟ َقاَل: اَل َبْأَس، َواَل ُمَخالَِف َلُهْم ُيْعَرُف مِ

دِ  ْبِن َسَلَمَة َعْن َيْحَيى ادِ َومِْن َطِريِق َحمَّ  ْبِن  ْبِن َسِعيٍد اأْلَْنَصاِري  َعْن ُمَحمَّ

 َعْن َربِيَعةَ 
 
ْبَن اْلَخطَّاِب  ْبِن اْلَهِديِر َقاَل: َرَأْيُت ُعَمَر   ِ ْبِن َعْبِداهلل إْبَراِهيِم التَّْيِمي

ُد َبِعيَرُه َوُهَو ُمْحِرُم.  ُيَقر 

ٍّ اأْلَْنَصاِري   ْبُن َجْعَفٍر َعْن ِعيَسى ا َعْبُداْلَحِميدِ َومِْن َطِريِق َوِكيٍع نَ 
ْبِن َعلِي

 
َّ
َد َبِعيَرُه. َأنَّ َعلِي َص فِي الُمْحِرِم َأْن ُيَقر   ْبَن َأبِي َطالٍِب َرخَّ



 أحكام البيض

 

913 

 
دِ  دُ  َومِْن َطِريِق ُمَحمَّ ي ِب ْبُن ُفَضْيٍل َنا اْلَعاَلُء ُهَو اْبُن الُمَس  ْبِن الُمَثنَّى َنا ُمَحمَّ

ُد َبِعيَرُه  - ُد الُمْحِرُم َبِعيَرُه؟ َقاَل: َنَعْم، َقْد َكاَن اْبُن ُعَمَر ُيَقر  َقاَل: ُسِئَل َعَطاُء َأُيَقر 

 َوُهَو ُمْحِرُم.

ْبِن إِْسَحاَ  َنا  ْبُن ُعَباَدَة َعْن َزَكِريَّا َومِْن َطِريِق اْبِن َأبِي َشْيَبَة َنا َرْوُح 

َبْيِر أَ  َد الُمْحِرُم َبِعيَرُه.  ِ ْبَن َعْبِداهلل نَُّه َسِمَع َجابِرَ َأُبوالزُّ  َيُقوُل: اَل َبْأَس َأْن ُيَقر 

ْبِن َسِعيٍد اأْلَْنَصاِري  َعْن  ْبِن َمنُْصوٍر َنا ُسْفَياُن َعْن َيْحَيى َومِْن َطِريِق َسِعيدِ 

َد َبِعي ًرا َوُهَو ُمْحِرُم؟ َفَكِرَه ِعْكِرَمُة، َفَقاَل َلُه ِعْكِرَمَة َأنَّ اْبَن َعبَّاٍس َأَمَرُه َأْن ُيَقر 

اْبُن َعبَّاٍس: َفُقْم َفاْنَحْرُه َفَنَحَرُه، َفَقاَل َلُه اْبُن َعبَّاٍس: اَل ُأمَّ َلك َكْم َقَتْلت مِْن 

َحاَبِة ُمَخالُِف إالَّ ِروَ  -ُقَراٍد َوَحَلَمٍة َوَحْمنَاَنٍة؟  اَيُة َعِن اْبِن اَل ُيْعَرُف َلُهْم مَِن الصَّ

 ُعَمَر َقْد َأْوَرْدَنا َعنُْه ِخاَلَفَها.

ُد  ْبِن ِديَناٍر َعْن َجابِرِ  ْبِن ُعَيْيَنَة َعْن َعْمِرو َوَعْن ُسْفَيانَ  ْبِن َزْيٍد َقاَل: ُيَقر 

َوَقْد  -ٍد َوُهَو َقْوُل ُمَجاهِ  -الُمْحِرُم َبِعيَرُه، َوَيْطِليِه بِاْلَقْطَراِن، اَل َبْأَس بَِذلَِك 

يَنا ِخاَلَف َذلَِك َعْن َبْعِض التَّابِِعيَن.  ُرو 

َرِد، َواَل النَّْحَلِة، َواَل  ا النَّْمُل: َفاَل َيِحلُّ َقْتُلُه، َواَل َقْتُل اْلُهْدُهِد، َواَل الصُّ َوَأمَّ

ْفَدِع  اِ  َنا َمْعَمُر َعِن -الضُّ زَّ ْن َطِريِق َعْبِدالرَّ
ينَا مِ ْهِري  َعْن ُعَبْيِد : لَِما ُرو  الزُّ

ْبِن ُعْتَبَة َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َنَهى َرُسوُل اهلل  ِ ْبِن َعْبِداهلل  ِ اهلل
َعْن َقْتِل َأْرَبٍع مَِن  ِ 

َرِد. َومِْن َطِريِق َأبِي َداُود َنا  : النَّْمَلِة، َوالنَّْحَلِة، َواْلُهْدُهِد َوالصُّ َواب  الدَّ



 يف شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان فتح ذي الجالل واإلكرام

 

914 

  

  

  

 

دُ  ْبِن  ْبِن َخالٍِد َعْن َسِعيدِ  يٍر َنا ُسْفَياُن َعِن اْبِن َأبِي ِذْئٍب َعْن َسِعيدِ ْبُن َكثِ  ُمَحمَّ

ْحَمنِ  َعْن ُضْفَدٍع  ِ ْبِن ُعْثَماَن: َأنَّ َطبِيًبا َسَأَل َرُسوَل اهلل الُمَسي ِب َعْن َعْبِدالرَّ

 
ُّ
اَلُم  -َيْجَعُلَها فِي َدَواٍء؟ َفَنَهاُه النَّبِي  َعْن َقْتِلَها. -َعَلْيِه السَّ

، َواَل لُِمْحِرٍم، َفإِْن  ٍء مِْن َهِذِه اَل لُِمِحلٍّ
ْ
ٍد: َفاَل َيِحلُّ َقْتُل َشي َقاَل َأُبوُمَحمَّ

 عز وجل 
ِ
َقَتَل َشْيًئا مِنَْها َعامًِدا َوُهَو ُمْحِرُم َعالًِما بِالنَّْهِي: َفُهَو َفاِسُق َعاٍص هلل

َنََّها 
ِ
 َلْيَسْت َصْيًدا.َواَل َجَزاَء َعَلْيِه أل

ادِ  ْن َطِريِق َحمَّ
يَنا مِ َبْيِر َوَسَأَلُه  ُرو  ِم: َسِمَع اْبَن الزُّ ْبِن َسَلَمَة َعْن َأبِي الُمَهز 

ُء.
ْ
َبْيِر: َلْيَس َعَلْيك َشي  ُمْحِرُم َعْن َقْتلِِه َنْماًل؟ َفَقاَل َلُه اْبُن الزُّ

ينَ  َباُب: َفُرو  ا اْلَبُعوُض، َوالذُّ ْبِن ُجَبْيٍر َقاَل: َما ُأَبالِي َلْو َقَتْلت  ا َعْن َسِعيدِ َوَأمَّ

 َيْعنِي اْلَبُعوَض. -ِعْشِريَن ُذَباَبًة َوَأَنا ُمْحِرُم، َوَأنَُّه اَل َبْأَس بَِقْتِل اْلَبق  لِلُمْحِرِم 

َباِب لِلُمْحِرِم. َوَعْن ُمَجاِهٍد اَل َش  َء فِي َوَعْن َعَطاٍء: اَل َبْأَس بَِقْتِل الذُّ
ْ
ي

ْقِر، َواْلِحَدأِ، ُيِصيُبَها الُمْحِرُم. َخِم َواْلُعَقاِب، َوالصَّ  الرَّ

 َعْن َأبِيِه 
 
اِ  َعِن اْبِن التَّْيِمي زَّ ْن َطِريِق َعْبِدالرَّ

يَنا مِ ا اْلَقْمُل: َفُرو  ُهَو  -َوَأمَّ

اْمَرَأًة َسَأَلِت اْبَن ُعَمَر َعْن َعْن َأبِي مِْجَلٍز َقاَل: َشِهْدت  -ْبُن ُسَلْيَماَن  الُمْعَتِمرُ 

 اْلَخَبِر.
َ
ْيِد، َوَذَكَر َباِقي َن الصَّ

 ُمْحِرَمُة؟ َفَقاَل: َما َنْعَلُم اْلَقْمَلَة مِ
َ
 َقْمَلٍة َقَتَلْتَها َوِهي

 ْبُن َحْفٍص َعْن َأبِيِه َقاَل: َرآنِي اْبُن ُعَمَر َوَأَنا َأْنُقرُ  َومِْن َطِريِق َوِكيٍع َنا ِعيَسى

ا َشِديًدا.  َرْأِسي َوَأَنا ُمْحِرُم َفَقاَل: َهَكَذا َحكًّ
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ْحَمِن َعْن َأبِيِه َقاَل: ُكنْت ِعنَْد اْبِن  َومِْن َطِريِق َوِكيٍع َنا ُعَيْينَةَ  ْبُن َعْبِدالرَّ

ا َعبَّاٍس َفَسَأَلُه َرُجُل َأُحكُّ َرْأِسي َوَأَنا ُمْحِرُم؟ َفَحكَّ اْبُن َعبَّاٍس َرْأَسُه َح  كًّ

ُجُل: َأَفَرَأْيت إْن َقَتْلت َقْمَلًة، َقاَل: َبُعْدت َما اْلَقْمَلُة َمانَِعتِي َأْن  َشِديًدا؛ َفَقاَل الرَّ

ْيِد.  َأُحكَّ َرْأِسي َوإِيَّاَها َأَرْدت؛ َوَما ُنِهيُتْم إالَّ َعِن الصَّ

َتْلته َوَأْنَت ُمْحِرُم َفاَل ُغْرَم َوَعِن اْبِن ُجَرْيٍج َعْن َعَطاٍء ُكلُّ َما اَل ُيْؤَكُل َفإِْن قَ 

ا َأْو ُيْؤِذيك. ِه إالَّ َأْن َيُكوَن َعُدوًّ
 َعَلْيك فِيِه، َمَع َأنَُّه ُينَْهى َعْن َقْتلِ

ادِ  ِم َعْن َعَطاءِ  َوَعْن َحمَّ ْبِن َأبِي َرَباٍح َأنَُّه َكاَن اَل  ْبِن َسَلَمَة َعْن َحبِيٍب الُمَعل 

 ِل الُمْحِرِم اْلَقْمَلَة.َيَرى َبْأًسا بَِقتْ 

ْبِن َمنُْصوٍر َنا ُهَشْيُم َسِمْعت َأَبا بِْشٍر َوَقْد َسَأْلته َعِن  َومِْن َطِريِق َسِعيدِ 

﴿َفَجَزاُء مِْثُل َما َقَتَل مَِن ْبُن ُجَبْيٍر:  اْلَقْمَلِة َيْقُتُلَها الُمْحِرُم، َفَقاَل: َقاَل َسِعيدُ 

 َس لِْلَقْمَلِة َجَزاُء.َليْ [ 25]المائدة: النََّعِم﴾

ينَا مِْن َطِريِق ُسْفَياَن الثَّْوِري  َعْن َجابٍِر َعْن َعَطاٍء َعْن َعاِئَشَة ُأم   َوُرو 

ٍد:  نُْه؟ َقاَل َأُبوُمَحمَّ
نِيَن َقاَلْت: َيْقُتُل الُمْحِرُم اْلَهَوامَّ ُكلََّها إالَّ اْلَقْمَلَة َفإِنََّها مِ

الُمْؤمِ

 فِيَها َشْيًئا. َلْم َيْجَعْل 

َوَقاَل َأُبوَحنِيَفَة: إْن َقَتَل َقْمَلًة َأْطَعَم َشْيًئا؛ َوَأَباَح لِلُمْحِرِم َغْسَل ِثَيابِِه، 

 َوَهَذا َتَناُقُض. -َوَغْسَل َرْأِسِه 
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اَرُة؟  َوُسِئَل َمالُِك َعِن اْلَبُعوِض، َواْلَبَراِغيِث، َيْقُتُلَها الُمْحِرُم َأَعَلْيِه َكفَّ

َهِذِه ِرَواَيُة اْبِن َوْهٍب َعنُْه، َوَرَوى َعنُْه اْبُن اْلَقاِسِم  -َفَقاَل: إن ي اَل ُأِحبُّ َذلَِك 

َأنَُّه َقاَل فِي ُمْحِرٍم َلَدَغْتُه َدْبَرُة َفَقَتَلَها َوُهَو اَل َيْشُعُر؟ َفَقاَل: ُيْطِعُم َشْيًئا، َوَكَذلَِك 

 َمْن َقَتَل َقْمَلًة.

: إْن َأَخَذَها مِْن َرْأِسِه َفَقَتَلَها َفْلُيْطِعْم ُلْقَمًة.َوَقاَل ال
ُّ
افِِعي  شَّ

وا بَِما َأَمَر بِِه َرُسوُل اهلل : َفإِِن اْحَتجُّ ِ
ْبَن ُعْجَرَة إْذ َرآُه َيَتنَاَثُر  َكْعَب  ِ َقاَل َعلِي

؟ ُقْلنَا: َنَعْم َهَذا َحِق َوَلْسَنا اْلَقْمُل َعَلى َوْجِهِه َفَأَمَرُه بَِحْلِق َرْأِسِه، َوَأْن َيْفَتِدَي 

ْأِس إنََّما َنْحُن فِي َقْتِل اْلَقْمِل، َوَلْم َيُقْل  ي َحْلِق الرَّ
اَلُم  -َمَعُكْم فِ : إنَّ -َعَلْيِه السَّ

َلُه َهَذا َفَقْد َكَذَب َعَلْيِه، َوَلئِ  َ لَِقْتِل اْلَقْمِل؛ َوَمْن َقوَّ
ْن َكاَنِت َهِذِه اْلِفْدَيَة إنََّما ِهي

ْيِد َفَما مِْثُلَها ُلْقَمًة،  ْيِد َفَما َلَها َجَزاُء، َوَلِئْن َكاَنْت مَِن الصَّ اْلَقْمَلُة َلْيَسْت مَِن الصَّ

 
ِ
ْثُلَها َحبََّة ِسْمِسَمة. َفَما َنْدِري بَِماَذا َتَعلَُّقوا؟ َوبَِاهلل

َواَل َقْبَضَة َطَعاٍم؛ َوإِنََّما مِ

 ه ُق. اَتَعاَلى التَّْوفِي
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 آداب األكل

ــاْلَيِمينِ -763 ــُل بِ  َوُيْســَتَحبُّ اأْلَْك

 

ـــَماِل َخْصـــَلُة اللَِّعـــينِ     َأْكـــُل الش 

 
 الشرح:

 األكل له آداب مذكورة يف غيرما كتاب منها:

 األكل باليمين للقادر:

ُن يف ، يدل على ذلك ما جاء عن عائشة  قالت: َكاَن رسوُل اهلل ُيْعِجُبُه التََّيمُّ

لِِه. متفُق َعَلْيِه. أخرجه: البخاري )َش  ِه، َوَتنَعُّ
لِ (، 367أنِِه ُكل ِه: يف ُطُهوِرِه، َوَتَرجُّ

 (.967ومسلم )

: أنَّ رسول اهلل َكاَن يجعل َيمينَُه لَطَعامِِه َوَشَرابِِه َوِثَيابِِه،  وعن حفصة

 (79َوَيْجَعُل َيَساَرُه لَِما ِسَوى َذلَِك. رواه َأُبوداود )

 ها: التسمية:ومن

ْبِن أبي َسلمة رضي اهلل عنه َقاَل: َقاَل لي رسول اهلل صلى اهلل  وعن ُعَمرَ 

ا َيليَك »عليه وسلم:  مَّ
 ، متفُق َعَلْيِه.«َسم  اهلَل، َوُكْل بَِيِمينَك، وُكْل مِ

وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت: َقاَل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 

 َتَعاَلى يف  إَِذا أَكَل أَحُدُكمْ »
ِ
 َأْن َيْذُكَر اْسَم اهلل

َ
 َتَعاَلى، فإْن َنِسي

ِ
َفْلَيْذُكِر اْسَم اهلل
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َلُه َوآِخَرهُ   أوَّ
ِ
لِِه، َفْلَيُقْل: بِسم اهلل (، وابن ماجه 7363أخرجه: أبوداود ) «أوَّ

 (.3757(، والرتمذي )7963)

عليه وسلم وعن جابٍر رضي اهلل عنه َقاَل: َسِمْعُت رسول اهلل صلى اهلل 

ُجُل َبْيَتُه، َفَذَكَر اهلَل َتَعاَلى ِعنَْد ُدُخولِِه، َوِعنَْد َطَعامِِه، َقاَل »يقوُل:  إَِذا َدَخَل الرَّ

ْيَطاُن ألَْصَحابِِه: اَل َمبِيَت َلُكْم َواَل َعَشاَء، َوإَِذا َدَخَل َفَلْم َيْذُكِر اهلَل َتَعاَلى  الشَّ

يْ  َطاُن: أْدَرْكُتُم الَمبِيَت؛ َوإَِذا َلْم َيْذُكِر اهلَل َتَعاَلى ِعنَْد ِعنَْد ُدُخولِِه، َقاَل الشَّ

 (9737) أخرجه: مسلم «َطَعامِِه، َقاَل: أْدَرْكُتم الَمبيَت َوالَعَشاءَ 

صلى اهلل عليه وسلم  ِ وعن ُحَذْيَفَة َقاَل: ُكنَّا إَِذا َحَضْرَنا َمَع َرُسوِل اهلل

ًة َطَعاًما، َلْم َنَضْع أيِدينَ  ا َحتَّى َيْبَدَأ َرُسوُل اهلل َفَيَضَع َيَدُه، َوإنَّا َحَضْرَنا َمَعُه َمرَّ

َعاِم، َفَأَخَذ  َطَعاًما، َفَجاَءْت َجاِرَيُة َكأنََّها ُتْدَفُع، َفَذَهَبْت لَِتَضَع َيَدَها يف الطَّ

ّ كأنََّما ُيْدَفُع، َفأَخذَ 
 ِ بَِيدِه، َفَقاَل َرُسوُل اهلل رسوُل اهلل بَِيِدَها، ُثمَّ َجاَء َأْعَرابِي

 َتَعاَلى »صلى اهلل عليه وسلم: 
ِ
َعاَم َأْن ال ُيْذَكَر اسُم اهلل ْيَطاَن َيْسَتِحلُّ الطَّ إنَّ الشَّ

 
ّ
َعَلْيِه، َوإنَُّه َجاَء هبِذِه الجارية لَِيْسَتِحلَّ بَِها، فَأَخْذُت بَِيِدَها، َفَجاَء هبذا األعَرابي

ِذي َنْفِسي بَِيِدِه، إنَّ َيَدُه يف َيِدي َمَع َيَدْيِهَما لَِيْسَتِحلَّ بِِه، ُثمَّ  «َفأخْذُت بَِيِدِه، والَّ

 (.9733) َتَعاَلى َوأَكَل. أخرجه مسلم ِ َذَكَر اْسَم اهلل

 (:2/659) الفتح الباري قال الحافظ يف
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ِعيَّ 
افِ ِذي  َحَمَلُه َأْكَثُر الشَّ

ِة َعَلى النَّْدِب َوبِِه َجَزَم َقاَل َشْيُخنَا فِي َشْرِح الت ْرمِ

َن اأْلُم  
َساَلِة َوفِي َمْوِضٍع آَخَر مِ ي الر 

 فِ
ُّ
افِِعي ُّ ُثمَّ النََّوِويُّ َلكِْن َنصَّ الشَّ

اْلَغَزالِي

 فِي
ُّ
ْيَرفِي َساَلةِ  َعَلى اْلُوُجوِب. ُقْلُت: َوَكَذا َذَكَرُه َعنُْه الصَّ َوَنَقَل  َشْرِح الر 

 
ُّ
ِريِق  ُمْخَتَصِرهِ  فِي اْلُبَوْيِطي َأنَّ اأْلَْكَل مِْن َرْأِس الثَِّريِد َوالتَّْعِريَس َعَلى الطَّ

ِه َحَراُم َوَمثََّل اْلَبْيَضاِويُّ فِي  ا َوَرَد اأْلَْمُر بِِضد  مَّ
َواْلِقَراَن فِي التَّْمِر َوَغْيِر َذلَِك مِ

ا َيلِ   فِي َشْرِحِه بَِأنَّ مِنَْهاِجِه لِلنََّدِب بَِقْولِِه ُكْل مِمَّ
ُّ
ْبِكي يِن السُّ َبُه َتاُج الد  يَك َوَتَعقَّ

ا اَل َيلِيِه َعالًِما بِالنَّْهِي َكاَن  ي َغْيِر َمْوِضٍع َعَلى َأنَّ َمْن َأَكَل مِمَّ
 َنصَّ فِ

َّ
افِِعي الشَّ

اهُ َعاِصًيا آِثًما َقاَل َوَقْد َجَمَع َوالِِدي َنَظاِئَر َهِذِه الَمْسَأَلِة فِي  َكْشُف  ِكَتاٍب َلُه َسمَّ

ْبِس َعِن الَمَساِئِل اْلَخْمسِ   َوَنَصَر اْلَقْوَل بَِأنَّ اأْلَْمَر فِيَها لِْلُوُجوِب.  اللَّ

ُقْلُت: َوَيُدلُّ َعَلى ُوُجوِب اأْلَْكِل بِاْلَيِميِن ُوُروُد اْلَوِعيِد فِي اأْلَْكِل 

َماِل، َفِفي َصِحيِح ُمْسلٍِم مِْن َح   صلى اهلل  ِديِث َسَلَمةَ بِالش 
َّ
ْبِن اأْلَْكَوِع َأنَّ النَّبِي

َقاَل: اَل َأْسَتطِيُع!  «ُكْل بَِيِمينَِك »عليه وسلم َرَأى َرُجاًل َيْأُكُل بِِشَمالِِه َفَقاَل: 

 مِْن َحِديِث  «اَل اْسَتَطْعَت »َقاَل: 
ُّ
َبَرانِي َفَما َرَفَعَها إَِلى فِيِه َبْعُد. َوَأْخَرَج الطَّ

َّ َرَأى ُسَبْيَعَة اأْلَْسَلِميََّة َتْأُكُل  ُسَبْيَعَة اأْلَْسَلِميَِّة مِْن َحِديَث َعَقَبةَ 
ْبِن َعامٍِر َأنَّ النَّبِي

َة!» بِِشَمالَِها َفَقاَل: َة  «َوإِنْ »َفَقاَل: إِنَّ بَِها ُقْرَحًة َقاَل:  «َأَخَذَها َداُء َغزَّ ْت بَِغزَّ َفَمرَّ

دُ َفَأَصاَبَها َطاعُ  بِيِع اْلِجيِزيُّ فِي ُمْسنَِد  وُن َفَماَتْت. َوَأْخَرَج ُمَحمَّ ْبُن الرَّ

َماِل   َعِن اأْلَْكِل بِالش 
ُ
ِذيَن َنَزُلوا مِْصَر َوَسنَُدُه َحَسُن. َوَثَبَت النَّْهي َحاَبِة الَّ الصَّ

ْيَطان من َحِديث ُمْسِلٍم َوِعنَْد  بن ُعَمَر َومِْن َحِديِث َجابٍِر ِعنْدَ  َوَأنه من عمل الشَّ
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ْيَطاُن  َأْحَمَد بَِسَنٍد َحَسٍن َعْن َعاِئَشَة َرَفَعْتُه َمْن َأَكَل بِِشَمالِِه َأَكَل َمَعُه الشَّ

 َأنَّ َمْعَنى َقْولِِه: 
ُّ
يبِي ْيَطاَن َيْأُكُل بِِشَمالِهِ »اْلَحِديَث. َوَنَقَل الط  َأْي: َيْحِمُل  «إِنَّ الشَّ

ْنِس َعَلى َذلَِك لُِيَضادَّ بِِه ِعَباَد اهللَأْولَِياَءُه مَِن ا :   ِ إْلِ
ُّ
يبِي الِِحيَن. َقاَل الط  الصَّ

ْيَطاَن  ْيَطاِن؛ َفإِنَّ الشَّ َماِل َفإِْن َفَعْلُتْم ُكنُْتْم مِْن َأْولَِياِء الشَّ َوَتْحِريُرُه: اَل َتْأُكُلوا بِالش 

اِهِر َواأْلَْوَلى َحْمُل اْلَخَبِر َيْحِمُل َأْولَِياَءُه َعَلى َذلَِك. اْنَتَهى. وَ  فِيِه ُعُدوُل َعِن الظَّ

َنَّ اْلَعْقَل اَل ُيِحيُل َذلَِك َوَقْد َثَبَت 
ِ
ْيَطاَن َيْأُكُل َحِقيَقًة أل اِهِرِه َوَأنَّ الشَّ ََ َعَلى 

 فِي َذلَِك اْحتِ 
ُّ
َماَلْيِن ُثمَّ َقاَل اْلَخَبُر بِِه َفاَل ُيْحَتاُج إَِلى َتْأِويلِِه َوَحَكى اْلُقْرُطبِي

َعاَم إَِذا َلْم ُيْذَكِر  ْيَطاَن َيْسَتِحلُّ الطَّ َواْلُقْدَرُة َصالَِحُة ُثمَّ َذَكَر مِْن ِعنِْد ُمْسِلٍم َأنَّ الشَّ

مِْن َعَلْيِه َقاَل َوَهَذا ِعَباَرُة َعْن َتنَاُولِِه َوِقيَل َمْعنَاُه اْستِْحَساُنُه َرْفَع اْلَبَرَكِة  ِ اْسُم اهلل

ْيَطاَن َيْأُكُل  ِ َذلَِك الطََّعاِم إَِذا َلْم ُيْذَكِر اْسُم اهلل  َوَقْوُلُه َفإِنَّ الشَّ
ُّ
َقاَل اْلُقْرُطبِي

َف َمْن َأَعاَد  ْيَطاِن، َوَأْبَعَد َوَتَعسَّ اِهُرُه َأنَّ َمْن َفَعَل َذلَِك َتَشبََّه بِالشَّ ََ بِِشَمالِِه 

ِميَر فِي ِشَمالِِه َعَلى : فِي َهِذِه اأْلََحاِديِث اْستِْحَباُب  الضَّ اآْلِكِل. َقاَل النََّوِويُّ

َماِل َوَكَذلَِك ُكلُّ َأْخٍذ َوَعَطاٍء َكَما  ْرِب بِاْلَيِميِن َوَكَراَهُة َذلَِك بِالش  اأْلَْكِل َوالشُّ

َأْو  بن عمر َوَهَذا إَِذا َلْم َيُكْن ُعْذُر مِْن َمَرضٍ  َوَقَع فِي َبْعِض طر  َحِديث

َعاِء َعَلى  ْشَكاِل فِي الدُّ ِجَراَحٍة َفإِْن َكاَن َفاَل َكَراَهَة َكَذا َقاَل َوَأَجاَب َعِن اإْلِ

َعى َأنَُّه َكاَن ُمنَافًِقا  ُجِل الَِّذي َفَعَل َذلَِك َواْعَتَذَر َفَلْم َيْقَبْل ُعْذَرُه بَِأنَّ ِعَياًضا ادَّ الرَّ

َبُه النََّوِويُّ بِأَ  َدِة َوَتَعقَّ ْوُه ُبْسًرا بَِضم  الُمَوحَّ َحاَبِة َوَسمَّ نَّ َجَماَعًة َذَكُروُه فِي الصَّ
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ِذي َحَمَلُه َعَلى َذلَِك  َوُسُكوِن الُمْهَمَلِة َواْحَتجَّ ِعَياُض بَِما َوَرَد فِي َخَبِرِه َأنَّ الَّ

ُه النََّوِويُّ بَِأنَّ اْلِكْبَر َوالُمَخاَلَفَة اَل   َيْقَتِضي الن َفاَ  َلِكنَُّه َمْعِصَيُة إِْن َكاَن اْلِكْبُر َوَردَّ

اأْلَْمُر َأْمَر إِيَجاٍب. ُقْلُت: َوَلْم َينَْفِصْل َعِن اْختَِياِرِه َأنَّ اأْلَْمَر َأْمُر َنْدٍب َوقد 

  بِإِْثِم َمْن َأَكَل بِِشَمالِِه َواْحَتجَّ بَِأنَّ ُكلَّ فِْعٍل ُينَْسُب إِ  صرح
ْيَطاِن بن اْلَعَربِي َلى الشَّ

َنَُّه مِْن َباِب َتْشِريِف 
ِ
: َهَذا اأْلَْمُر َعَلى ِجَهِة النَّْدِب أل

ُّ
َحَراُم. َوَقاَل اْلُقْرُطبِي

َنََّها َأْقَوى فِي اْلَغالِِب َوَأْسَبُق لأِْلَْعَماِل َوَأْمَكُن فِي 
ِ
َماِل؛ أل اْلَيِميِن َعَلى الش 

ُة   ُمْشَتقَّ
َ
َف اهلُل َأْصَحاَب اْلَجنَِّة إِْذ َنَسَبُهْم إَِلى اأْلَْشَغاِل َوِهي َن اْلُيْمِن َوَقْد َشرَّ

مِ

َماِل، َقاَل: َوَعَلى اْلُجْمَلِة َفاْلَيِميُن َوَما ُنِسَب  اْلَيِميِن َوَعْكُسُه فِي َأْصَحاِب الش 

َماُل َعَلى َنِقيِض َذلَِك َوإَِذا إَِلْيَها َوَما اْشُتقَّ مِنَْها َمْحُموُد ُلَغًة َوَشْرًعا َوِدينًا َوالش  

يَرِة اْلَحَسَنِة ِعنَْد  َر َذلَِك َفِمَن اآْلَداِب الُمَناِسَبِة لَِمَكاِرِم اأْلَْخاَلِ  َوالس  َتَقرَّ

ِريَفِة َواأْلَْحَواِل النَِّظيَفِة، َوَقاَل َأْيًضا:  اْلُفَضاَلِء اْختَِصاُص اْلَيِميِن بِاأْلَْعَماِل الشَّ

َلِة َوالَمَكاِرِم الُمْسَتْحَسنَِة َواأْلَْصُل فِيَما ُكلُّ هَ  َن الَمَحاِسِن الُمَكم 
ِذِه اأْلََوامِِر مِ

 هَكاَن مِْن َهَذا التَّْرِغيُب َوالنَّْدُب. ا

 اآلكل مما يلي اآلكل: ومنها:

 على ما تضمنه الحديث السابق.

 ومنها حمد اهلل بعد الطعام والشراب:
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أنس قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ( عن 9373ففي مسلم )

ْرَبَة » إِنَّ اهلَل َلَيْرَضى َعِن اْلَعْبِد َأْن َيْأُكَل اأْلَْكَلَة َفَيْحَمَدُه َعَلْيَها َأْو َيْشَرَب الشَّ

 .«َفَيْحَمَدُه َعَلْيَها

 َفاْنَطَلْقَنا وَعْن َأبِي ُهَرْيَرَة َقاَل: َدَعا َرُجُل مَِن اأْلَْنَصاِر مِْن َأْهِل قُ 
َّ
َباَء النَّبِي

ا َطِعَم َوَغَسَل َيَدْيِه  ِذي ُيْطِعُم َواَل »َقاَل:  -َأْو َقاَل َيَدُه  -َمَعُه، َفَلمَّ  الَّ
ِ
الَحْمُد هلل

 َغيْ 
ِ
َر ُيْطَعُم، َمنَّ َعَلْينَا َفَهَداَنا َوَأْطَعَمَنا َوَسَقاَنا، َوُكلَّ َباَلٍء َحَسٍن َأْباَلَنا، الَحْمُد هلل

 الَِّذي َأْطَعَم مَِن 
ِ
ٍع، َواَل ُمَكاًفى َواَل َمْكُفوٍر، َواَل ُمْسَتْغنًى َعنُْه، الَحْمُد هلل ُمَودَّ

َر  اَلَلِة، َوَبصَّ َن الضَّ
َراِب، َوَكَسى مَِن اْلُعْرِي، َوَهَدى مِ َعاِم، َوَسَقى مَِن الشَّ الطَّ

نْ  مَّ
َل َعَلى َكثِيٍر مِ  َرب  اْلَعاَلِمينَ  مَِن اْلَعَماَيِة، َوَفضَّ

ِ
 .«َخَلَق َتْفِضياًل، َوالَحْمُد هلل

 ومنها: عدم األكل متكًئا:

َثنَا َأُبوُنَعْيٍم، 5727ففي صحيح البخاري: باب األكل متكًئا ثم قال: ) ( َحدَّ

 
 
َثَنا مِْسَعُر، َعْن َعِلي  ِ َيُقوُل: َقاَل َرُسوُل اهلل ْبِن األَْقَمِر، َسِمْعُت َأَبا ُجَحْيَفَة، َحدَّ

 .«اَل آُكُل ُمتَّكًِئا»صلى اهلل عليه وسلم: 

 (:533/ 2) فتح الباري قال الحافظ يف

قوله: )إين ال آكل متكًئا( ذكر يف الطريق التي بعدها له سبًبا مختصًرا 

ولفظه: فقال لرجل عنده ال أكل وأنا متكد قال الكرماين اللفظ الثاين أبلغ من 

وكان سبب هذا الحديث ه يف اإلثبات، وأما يف النفي فاألول أبلغ. ااألول 
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بن ماجه والطرباين  بن بسر عند قصة األعرابي المذكور يف حديث عبداهلل

بإسناد حسن قال: أهديت للنبي صلى اهلل عليه وسلم شاة فجثا على ركبتيه 

نِي َعْبًدا َكِريًما َوَلْم إِنَّ اهلَل َجَعلَ »يأكل فقال له أعرابي: ما هذه الجلسة؟! فقال: 

قال ابن بطال: إنما فعل النبي صلى اهلل عليه وسلم ذلك  «َيْجَعْلنِي َجبَّاًرا َعنِيًدا

تواضًعا هلل، ثم ذكر من طريق أيوب عن الزهري قال أتى النبي صلى اهلل عليه 

أن ربك يخيرك بين أن تكون عبًدا نبًيا أو »وسلم ملك لم يأته قبلها فقال: 

كالمستشير له، فأومأ إليه: أن تواضع، فقال: قال: فنظر إلى جربيل  «ًكا نبًيامل

وهذا مرسل أو معضل، وقد وصله ه . ا، قال: فما أكل متكًئا«َبْل َعْبًدا َنبِيًّا»

بن عباس قال:  بن عبداهلل النسائي من طريق الزبيدي عن الزهري عن محمد

 كان ابن عباس يحدث فذكر نحوه. 

بن العاص قال: ما رؤى  بن عمرو اود من حديث عبداهللوأخرج أبود

النبي يأكل متكًئا قط. وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد قال: ما أكل النبي 

اللُهمَّ إِن ي َعْبُدَك »صلى اهلل عليه وسلم متكًئا إال مرة ثم نزع، فقال: 

 ، وهذا مرسل. «َوَرُسوُلَك 

جاهد ما اطلع عليها ويمكن الجمع بأن تلك المرة التي يف أثر م

بن يسار  بن عمرو، فقد أخرج ابن شاهين يف ناسخه من مرسل عطاء عبداهلل

أن جربيل رأى النبي يأكل متكًئا فنهاه. ومن حديث أنس أن النبي لما هناه 

جربيل عن األكل متكًئا لم يأكل متكًئا بعد ذلك. واختلف يف صفة االتكاء، 
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ى أي صفة كان وقيل أن يميل على فقيل: أن يتمكن يف الجلوس لالكل عل

أحد شقيه وقيل أن يعتمد على يده اليسرى من األرض، قال الخطابي: 

تحسب العامة أن المتكد هو األكل على أحد شقيه، وليس كذلك، بل هو 

 المعتمد على الوطاء الذي تحته. 

قال: ومعنى الحديث: إين ال أقعد متكًئا على الوطاء عند األكل فعل من 

من الطعام، فإين ال آكل إال البلغة من الزاد؛ فلذلك أقعد مستوفًزا. ويف  يستكثر

حديث أنس أنه أكل تمًرا وهو مقع ويف رواية وهو محتفز. والمراد الجلوس 

على وركيه غير متمكن. وأخرج ابن عدي بسند ضعيف زجر النبي أن يعتمد 

تكاء، قلت: الرجل على يده اليسرى عند األكل، قال مالك: هو نوع من اال

ويف هذا إشارة من مالك إلى كراهة كل ما يعد األكل فيه متكًئا وال يختص 

 بصفة بعينها. 

وجزم ابن الجوزي يف تفسير االتكاء بأنه الميل على أحد الشقين ولم 

أن من فسر االتكاء  النهاية يلتفت النكار الخطابي ذلك. وحكى ابن األثير يف

لى مذهب الطب بأنه ال ينحدر يف مجاري بالميل على أحد الشقين تأوله ع

 الطعام سهاًل وال يسيغه هنيًئا وربما تأذى به. 

واختلف السلف يف حكم األكل متكًئا فزعم ابن القاص أن ذلك من 

الخصائص النبوية وتعقبه البيهقي فقال: قد يكره لغيره أيًضا؛ ألنه من فعل 
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كان بالمرء مانع ال المتعظمين وأصله مأخوذ من ملوك العجم، قال: فإن 

يتمكن معه من األكل إال متكًئا لم يكن يف ذلك كراهة، ثم سا  عن جماعة 

من السلف أهنم أكلوا كذلك. وأشار إلى حمل ذلك عنهم على الضرورة، 

بن الوليد  ويف الحمل نظر. وقد أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس وخالد

ر والزهري جواز ذلك بن يسا بن سيرين وعطاء وعبيدة السلماين ومحمد

مطلًقا وإذا ثبت كونه مكروًها أو خالف األولى فالمستحب يف صفة الجلوس 

لألكل أن يكون جاثًيا على ركبتيه وَهور قدميه أو ينصب الرجل اليمني 

 ويجلس على اليسرى. 

واستثنى الغزالي من كراهة األكل مضطجًعا أكل البقل، واختلف يف علة 

 ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم الكراهة وأقوى ما ورد يف

النخعي، قال: كانوا يكرهون أن يأكلوا اتكاءة مخافة أن تعظم بطوهنم. وإلى 

ذلك يشير بقية ما ورد فيه من األخبار فهو المعتمد ووجه الكراهة فيه َاهر 

  انتهى .وكذلك ما أشار إليه ابن األثير من جهة الطب، واهلل أعلم

 اء للمضيف:ومنها الدع

( عن 9739وإذا كنت قد دعيت عن شخص فيستحب الدعاء له ففي مسلم )

ْبَنا إَِلْيِه َطَعاًما َوَوْطَبًة، َفَأَكَل   ِ بن يسر: َنَزَل َرُسوُل اهلل عبداهلل َعَلى َأبِي، َقاَل: َفَقرَّ

 بَِتْمٍر َفَكاَن َيْأُكُلُه َوُيْلِقي النََّوى َبْيَن 
َ
بَّاَبَة مِنَْها، ُثمَّ ُأتِي إِْصَبَعْيِه، َوَيْجَمُع السَّ
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ن ي َوُهَو فِيِه إِْن َشاَء اهلُل إِْلَقاُء النََّوى َبْيَن  -َواْلُوْسَطى  ََ َقاَل ُشْعَبُة: ُهَو 

ْصَبَعْيِن  ِذي َعْن َيِمينِِه، َقاَل: َفَقاَل َأبِي:  -اإْلِ َ بَِشَراٍب َفَشِرَبُه، ُثمَّ َناَوَلُه الَّ
ُثمَّ ُأتِي

َجاِم َدابَّتِِه، اْدُع اهلَل َلنَا، َفَقاَل: َوأَ 
، َباِرْك َلـُهْم فِي َما َرَزْقَتُهْم، َواْغِفْر »َخَذ بِلِ اللُهمَّ

 .«َلـُهْم َواْرَحْمُهمْ 
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 التسمية

 َواْخَتَلُفوا فِي اأْلَْكِل َهْل َيِحـلُّ -767

 

  
ِ
وا مِـــْن َغْيـــِر إِْســـِم اهلل   َواْســـَتَدلُّ

 
 آَيـــــِة اأْلَْنَعـــــامِ لـِـــــَمنِْعِه بِ -762

 

  
ِ
َوامِ  َفُكــــْل بِبِْســــِم اهلل ــــي الــــدَّ   فِ

 الشرح: 

وأما بالنسبة ألحكام التسمية على الذبيحة فقد تقدم الكالم عليها بما 

يغني عن اإلعادة وعلمنا أنه ال يجوز أكل ما لم يذكر اسم اهلل عليه عند ذبحه 

 سواء كان الذابح ناسًيا أو متعمًدا.
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 الميتة أكل المضطر من

 َوَمْيَتـــُة ُتَبـــاُح لِلُمْضـــَطر  -737

 

ـــر    ـــْن ُض
ـــا مِ ـــا َوَهنً ـــدُّ مِنَْه   َيُس

 
هْ -733 ــوَّ ــا َأْي ُق ــا َرَمًق ــدُّ مِنَْه  َيُس

 

هْ   ــوَّ ــٍل َمْرُج ــي َأَج
ــْن فِ ــْم َيُك   إِْن َل

 
دُ -739 ــَزوُّ ــٍة َت ــْن َمْيَت

ــُه مِ ــاَز َل  َج

 

ـــَتْبَعدُ   ـــَدَنا ُمْس ـــَذا ِعنْ ـــْيَس َه   َوَل

 
ــا-737 ــَر َواْلكِاَلَب ــي اْلِخنِْزي  َفَيْقَتنِ

 

ــــا  ــــاْفَهِم اْلِخَطاَب ــــِل َزاٍد َف َْج
ِ
  أل

 
 :الشرح

:)  (:373/ 3) السيل الجرار قال الشوكاين يف قوله: )َيُسدُّ ِمنَْها َوَهًنا ِمْن ُضرِّ

قوله: )فصُل ولمن خشي التلف سد الرمق منها( أقول: كان يحسن من 

﴿ َفَمِن اْضُطرَّ َغْيَر َباٍغ َوال قرآن الكريم يف قوله: المصنف أن يقتدي بعبارة ال

فمجرد حصول الضرورة إلى األكل من الميتة  [،337]البقرة:َعاٍد َفال إِْثَم َعَلْيِه ﴾

مسوغ ألكلها وإن لم يخش التلف، ويجوز له أن يأكل منها ما يكفيه وال يلزمه 

المحرمات حكمها؛ االقتصار على مجرد سد الرمق، وحكم غير الميتة من 

ألن تحريمها ال يزيد على تحريم الميتة؛ ولهذا وقع االستثناء يف الكتاب 

ولكنه ينبغي تقديم ميتة  [،332]األنعام:﴿ إِالَّ َما اْضُطِرْرُتْم إَِلْيِه ﴾العزيز بقوله: 

المأكول على غير المأكول؛ ألن استخباث النفس لميتة المأكول دون 

مأكول، وهو معنى قول المصنف. ويقدم األخف استخباثها لميتة غير ال

 فاألخف.
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وأما قوله: )إلى بضعة منه( فال شك أن يف هذا إضرار بالنفس، فإن كان 

دون ضرر الجوع فعل، وذلك بأن يخشى إن بقي على الجوع أن ينتهي إلى 

 الموت، وال يخشى مثل ذلك يف أكل بضعة من نفسه. انتهى

من الحيوان وشروط حل الحيوان من  بعد أن تكلم عن الحالل والحرام

الذكاة ناسب أن يذكر ما يباح للمضطر وقد تقدم الكالم على اآليات يف أول 

 الكتاب فال داعي للتكرار.
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 الخاتمة

ــتِمْ -733 ــِه َت ــِذي بِ  الَّ
ِ
ــُد هلل  َواْلَحْم

 

ـــالَِحاُت َوبِـــِه الـــنَّْظُم ُخـــتِمْ     الصَّ

 
 الشرح:

 على توفيقه له كما بدأه بالحمد ختم نظمه الجميل السلس بحمد اهلل

 وهذا لفضل هذه العبادة الجليلة على ما تقدم.

والحمد هلل رب العالمين وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم وكان 

، ه3373/محرم/77االنتهاء من المرور على هذه المنظومة شرًحا يوم الجمعة 

 من شهر ذي الحجة ومراجعة بعد رصها على الحاسوب يوم األثنين الثاين

 ه.3373الحرام من عام 

 فنسأل اهلل المزيد من فضله والتوفيق لما يحب ويرضى.

وأسأل اهلل تعالى أن يجعل هذا وجميع أعمالي خالًصا لوجهه مؤدًيا إلى 

 مرضاته نافًعا لعباده والحمد هلل.
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